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Parlamentul României 
         CAMERA DEPUTAŢILOR                                                  SENAT 
 
COMISIA PENTRU ADMINISTRAŢIE        COMISIA PENTRU ADMINISTRATIE         COMISIA PENTRU DEZVOLTARE  
 PUBLICĂ ȘI AMENAJAREA   PUBLICĂ ŞI ORGANIZAREA    REGIONALĂ, ADMINISTRAREA 
  TERITORIULUI                   TERITORIULUI              ACTIVELOR STATULUI  
                           ȘI PRIVATIZARE 
         
       Nr.4c-6/481 din 12 decembrie 2017       Nr.XXX/271 din 12 decembrie 2017            Nr.XXI/ 161 din 12 decembrie 2017 
                
                  

A V I Z  C O M U N 
asupra proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2018 

 
In conformitate cu prevederile art.21 din Regulamentul activităților comune ale Camerei Deputaților și Senatului, republicat, 

Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului a Camerei Deputatilor și Comisia pentru administrație publică și 

organizarea teritoriului și Comisia pentru dezvoltare regională, administrarea activelor statului și privatizare a Senatului au fost sesizate, 

prin adresele PLx 567 din 7 decembrie 2017 și L521 din 7 decembrie 2017, pentru dezbatere și avizare cu proiectul Legii bugetului de 

stat pe anul 2018. 

Potrivit prevederilor art.24 din Regulamentul activităților comune ale Camerei Deputaților și Senatului, republicat, membrii 
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comisiilor au examinat proiectul de lege mai sus menționat în ședința din 12 decembrie 2017. 

  La dezbaterea proiectului de lege au participat, în calitate invitați:  

- doamna Sirma Caraman - secretar de stat din partea Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene 

(Anexa 3/15 și anexele 4-10), 

- doamna Andreea Lambru - secretar general adjunct din partea Secretariatului General al Guvernului (Anexa 3/13)  

- domnul Csaba Tiberiu Kovacs - secretar general  din partea Autorității Electorale Permanente (Anexa 3/48)  

- reprezentantul din partea Ministerului Finanțelor Publice. 

  In cadrul dezbaterilor au fost analizate proiectele de buget ale Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și 

Fondurilor Europene (Anexa 3/15 și anexele 4-10), Secretariatului General al Guvernului (Anexa 3/13)  și Autorității Electorale 

Permanente (Anexa 3/48),  precum și amendamentele depuse de deputați și senatori. 

In urma finalizarii dezbaterii, membrii comisiilor au hotarât, cu majoritate de voturi, avizarea favorabilă a proiectului 

Legii bugetului de stat pe anul 2018, cu amendamente admise prevazute în anexa la prezentul aviz. 

Proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare. 

 
  
   
      PREŞEDINTE,           PREŞEDINTE,                 PREŞEDINTE,                     
        Florin-Claudiu ROMAN        Florin CÂRCIUMARU        Ilie NIȚĂ 
 
 
 
 
sef serviciu, Sofia Chelaru 
consilier parlamentar, Nicoleta Toma  
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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 

1.  Anexa 3/13/26 Secretariatul General al 
Guvernului/ Secretariatul de stat pentru 
culte/ cod 13 ordonator 4283422 / program 
bugetar 255- Lăcașuri de cult  
 

Se propune suplimentarea și alocarea sumei de 1.200  mii lei 
pentru consolidarea bisericii ”Sfinții Mihail și Gavril” din 
Comuna Buzescu, județul Teleorman. 
 
Autori:  
Mara Calista, deputat PNL 
Eugen Pirvulescu,  senator PNL  
Grupurile parlamentare ale PNL din Camera Deputaților 
și Senat 

Această biserică este singura biserică în 
formă de cruce din zonă,  având patru 
intrări identice. În prezent este în stadiu 
avansat de degradare și are nevoie de 
consolidare. 
 
Sursa de finanțare: 
Diminuarea creditelor bugetare prevăzute 
la Anexa nr.3/65/MINISTERUL 
FINANTELOR PUBLICE - ACTIUNI 
GENERALE/ Capitol 5000/Grupa 
30/TITLUL III DOBANZI 
 

2.  Anexa 3/15/ Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administrației Publice și 
Fondurilor Europene/ Infrastructură / 
Programul Național de Dezvoltare Locală 

Se propune suplimentarea și alocarea sumei de 10.821,92 mii 
lei pentru amenajare legătură între străzile Cometei și Centura 
Arad, Mun. Arad, jud. Arad. 
 
Autori:  
Varga Glad Aurel - Deputat PNL Cristina Ioan - Senator 
PNL  
Grupurile parlamentare ale PNL din Camera Deputaților 
și Senat 

Procedura de achiziție a contractului de 
lucrări este în desfășurare,   lungimea 
legăturii rutiere 2.496 m. 
                   
 Sursa de finanţare:  
Redistribuirea creditelor bugetare în cadrul 
PNDL  în  Anexa nr. 3/15 
                   

3.  Anexa 3/15/ Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administrației Publice și 
Fondurilor Europene/ Infrastructură / 
Programul Național de Dezvoltare Locală 

Se propune suplimentarea și alocarea sumei de 1.200 mii lei 
pentru finalizare investiție stadion UTA Arad, Mun. Arad, jud. 
Arad. 
 
Autori:  
Varga Glad Aurel - Deputat PNL Cristina Ioan - Senator 

Suma cerută este pentru a finalizare 
investiției făcută cu privire la stadionul 
UTA din Arad, respectiv pentru nivel trei 
tribună, modernizare nocturnă și instalare 
gazon cu instalație de încălzire, udat și 
drenaj. 
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PNL  
Grupurile parlamentare ale PNL din Camera Deputaților 
și Senat 

 
Sursa de finanţare:  
Redistribuirea creditelor bugetare în cadrul 
PNDL  în  Anexa nr. 3/15  

4.  Anexa 3/15/ Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administrației Publice și 
Fondurilor Europene/ Infrastructură / 
Programul Național de Dezvoltare Locală 

Se propune suplimentarea și alocarea sumei de 2.000 mii lei 
pentru modernizare rețea de termoficare CET, Mun. Arad, jud. 
Arad. 
 
Autori:  
Varga Glad Aurel - Deputat PNL Cristina Ioan - Senator 
PNL  
Grupurile parlamentare ale PNL din Camera Deputaților 
și Senat 

Alocarea acestei sume este necesară 
întrucât  la CET este nevoie :de reducerea 
pierderilor din sistemul centralizat de 
distribuție a agentului termic; 
mărirea confortului oferit cetățenilor 
pentru încălzirea locuinței și pentru 
reducerea costurilor de exploatare 
 
Sursa de finanţare:  
Redistribuirea creditelor bugetare în cadrul 
PNDL  în  Anexa nr. 3/15 

5.  Anexa 3/15/27 Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administrației Publice și 
Fondurilor Europene/ Infrastructură / 
Programului Național de Dezvoltare 
Locală-  etapa II” 
Cod 15/ordonator 26369185/cod program 
1725 

 

Se propune suplimentarea și alocarea sumei de 32.556 mii lei 
pentru reabilitare străzi în Mun. Arad, jud. Arad. 
 
Autori:  
Varga Glad Aurel - Deputat PNL Cristina Ioan - Senator 
PNL  
Grupurile parlamentare ale PNL din Camera Deputaților 
și Senat 

Procedura de achiziție a contractului de 
lucrări este în desfășurare. Investitia va 
asigura un grad sporit de 
confort cetățenilor din Municipiu,  va 
crește siguranța în trafic și va contribui la 
diminuarea suspensiilor solide și 
a cantitații de dioxid de carbon. 
 
Sursa de finanţare:  
Redistribuirea creditelor bugetare în cadrul 
PNDL  în  Anexa nr. 3/15 
 

6.  Legea Bugetului de Stat pe anul 2018 
Anexa 3/15  
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice şi Fondurilor 
Europene 
Cap.5001, Grupa 70 – Cheltuieli de 
capital/Credite bugetare. 

Se propune alocarea sumei de 23.000,00 mii lei pentru 
obiectivul „Consolidarea și restaurarea Teatrului Mihai 
Eminescu din municipiul Botoșani”, județul Botoșani 
Suma se compune din:  
- 8 milioane lei,  reprezentând  lucrări de comsolidare, care nu 
au fost cuprinse în documentația inițialăși nu au fost licitate; 
- 15 milioane lei, rest de executat din contractul de lucrări 

Continuarea lucrărilor de consolidare, 
reabilitare și restaurare a Teatrului 
M.Eminescu Botoșani este necesară având 
la bază concluziile expertizei tehnice 
actualizate în 2016, clădirea fiind de 
importanță majoră pentru municipiu, 
inaugurată în 1914 (clădire inclusă pe lista 
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inițial; 
Includerea în lista obiectivelor de investiții ce se vor realiza 
prin Programul Național de Dezvoltare Locală – Ordonanța de 
Urgență nr.28/10.04.2013 pentru aprobarea Programului 
național de dezvoltare locală 
 
Autori:  
Deputat PNL Achiţei Vasile Cristian 
Senator PNL Şoptică Costel 
Grupurile Parlamentare ale PNL din Camera Deputaților 
si Senat 

monumentelor). Orice întârziere în 
execuția consolidării periclitează structura 
în ansamblul său, așa cum se găsește azi, în 
ipoteza exploatării conform funcțiunii sale 
curente, cât și în caz de seism, știut fiind că 
un teatru este o aglomerare de oameni, iar 
neabordarea cu maximă responsabilitate a 
acestei intervenții, dovedită ca fiind 
absolut necesară, prezintă un risc major 
pentru viață, punând în pericol siguranța 
oamenilor în folosul cărora acest edificiu 
există și, în același timp, constituind un 
atentat asupra patrimoniului istoric și 
cultural național. 
 
Sursa de finanţare:  
Bugetul Ministerului Dezvoltării 
Regionale și Administrației Publice 

7.  Anexa nr. 3/15 Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administraţiei Publice şi 
Fondurilor Europene 
Capitolul 5001 / Grupa 51/Articol 
2/Alineat 38 Programul Naţional de 
Dezvoltare Locală 

Se propune suplimentarea sumei prevăzute la Anexa nr.3/15 
/Capitolul 5001 / Grupa 51/Articol 2/Alineat 38 Programul 
Naţional de Dezvoltare Locală – cu suma de 14.000 mii lei în 
vederea continuării lucrărilor pentru „Parcul Balnear Beltiug”, 
comuna Beltiug,  Judeţul Satu Mare. 
 
Autorii amendamentului:  
Deputat PNL Romeo Nicoară 
Grupurile Parlamentare ale PNL din Camera Deputaților 
si Senat 

Suma este necesară pentru finalizarea 
lucrărilor la „Parcul Balnear Beltiug” din 
comuna Beltiug, județul Satu Mare. 
 
Sursa de finanţare: Redistribuirea sumei de 
14.000 mii lei  de la Anexa nr.3/15, 
capitolul 5000, grupa/titlul  Transferuri 
intre unitati ale administratiei publice la 
Anexa nr.3/15 /Capitolul 5001 / Grupa 
51/Articol 2/Alineat 38 Programul 
Naţional de Dezvoltare Locală 
 
 

8.  Anexa nr. 3/15/02 Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administraţiei Publice şi 
Fondurilor Europene 

Se propune alocarea sumei de 461 mii lei pentru achitarea 
contravalorii lucrărilor de modernizare drumuri locale în 
comuna Izvoarele, județul Tulcea, dispusă prin hotărâre 

Lucrarea Modernizare drumuri locale 
Izvoarele, în valoare de 461 mii lei, a fost 
executată de SC Glacial Prod SRL și 
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Capitolul 5001 / Grupa 55 - TITLUL VII 
ALTE TRANSFERURI 

judecătorească. 
 
Autorii amendamentului:  
Deputat PNL Șișcu George 
Deputat PNL Gudu Vasile 
Grupurile Parlamentare ale PNL din Camera Deputaților 
si Senat 

trebuie achitată din bugetul local al 
comunei Izvoarele, conform hotărârii 
judecătorești Sentința civilă nr. 778/2017 
rămasă definitivă. 
Sursa de finanțare:  
Prin redistribuirea sumelor aferente Anexei 
nr. 3/15/02 Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administraţiei Publice şi 
Fondurilor Europene 
Capitolul 5001 / Grupa 55 - TITLUL VII 
ALTE TRANSFERURI 

9.  Anexa nr. 3/15/02  
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice şi Fondurilor 
Europene 
Capitolul 5001 / Grupa 55 - TITLUL VII 
ALTE TRANSFERURI 

Se propune alocarea sumei de 282 mii lei pentru achitarea 
penalizarilor aferente contravalorii lucrărilor de Amenajare 
spații verzi în comuna Dăcăeni, județul Tulcea. 
 
Autorii amendamentului:  
Deputat PNL Șișcu George 
Deputat PNL Gudu Vasile 
Grupurile Parlamentare reunite ale PNL 

În anul 2011 Primăria Comunei Dăcăeni, 
jud Tulcea a avut în derulare un contract de 
finanțare nerambursabilă în valoare de 500 
mii lei la obiectivul Amenajare spații verzi 
în comuna Dăcăeni, județul Tulcea, prin 
Fondul Național de Mediu. Deoarece 
Fondul Național de Mediu a virat suma cu 
întârziere, plata către furnizor s-a făcut 
târziu iar acest a calculat penalități în 
valoare de 282 mii lei. UAT Comuna 
Dăeni neavând disponibilități, furnizorul s-
a adresat instanței de judecată, câștigând 
procesul, drept urmare conturile Primăriei 
fiind blocate. În aceste condiții suma este 
necesară pentru buna funcționare a UAT 
Comuna Dăeni. 
 
Sursa de finanțare: Prin redistribuirea 
sumelor aferente Anexei nr. 3/15/02 
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice şi Fondurilor 
Europene 
Capitolul 5001 / Grupa 55 - TITLUL VII 
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ALTE TRANSFERURI 
10.  Anexa nr. 3/15/28 Ministerul Dezvoltării 

Regionale, Administraţiei Publice şi 
Fondurilor Europene 
Programul de investiții publice 
c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de 
prefezabilitate, fezabilitate si alte studii 
 

Se propune alocarea sumei de 71,40 mii lei pentru achitarea 
contravalorii studiului de fezabilitate pentru reabilitare 
dispensar uman în comuna Izvoarele, județul Tulcea. 
 
Autorii amendamentului:  
Deputat PNL Șișcu George 
Deputat PNL Gudu Vasile 
Grupurile Parlamentare ale PNL din Camera Deputaților 
si Senat 

Studiul de fezabilitate pentru reabilitare 
dispensar uman în comuna Izvoarele a fost 
executat conform contractului nr. 
4235/02.10.2017 și depus la Ministerul 
Dezvoltării. Sumele trebuie achitate de 
către Primăria Izvoarele din bugetul local, 
dar primăria nu dispune de aceste sume. 
 
Sursa de finanţare:  
Din suma prevăzută la Anexa nr. 3/15/28 
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice şi Fondurilor 
Europene 
Programul de investiții publice 
c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de 
prefezabilitate, fezabilitate si alte studii 

11.  Anexa nr. 3/15/28 Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administraţiei Publice şi 
Fondurilor Europene 
Programul de investiții publice 
c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de 
prefezabilitate, fezabilitate si alte studii 
 

Se propune alocarea sumei de 157 mii lei pentru achitarea 
contravalorii studiului de fezabilitate pentru modernizare 
infrastructură drumuri comunale în comuna Izvoarele, județul 
Tulcea. 
 
Autorii amendamentului:  
Deputat PNL Șișcu George 
Deputat PNL Gudu Vasile 
Grupurile Parlamentare ale PNL din Camera Deputaților 
si Senat 

Studiul de fezabilitate pentru reabilitare 
dispensar uman în comuna Izvoarele a fost 
executat conform contractului nr. 
4236/02.10.2017 și depus la Ministerul 
Dezvoltării. Sumele trebuie achitate de 
către Primăria Izvoarele din bugetul local, 
dar primăria nu dispune de aceste sume. 
 
Sursa de finanţare:  
Din suma prevăzută la Anexa nr. 3/15/28 
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice şi Fondurilor 
Europene 
Programul de investiții publice 
c. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de 
prefezabilitate, fezabilitate si alte studii 

12.  Anexa nr. 3/15  Se propune alocarea sumei de 25.528 mii lei pentru Datorită unui număr redus (insuficient) de 
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Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice şi Fondurilor 
Europene Capitolul 5001 / Grupa 
51/Articol 2/Alineat 38 Programul 
Naţional de Dezvoltare Locală 

construirea parkingului din Hașdeu, de pe strada 
Păstorului nr 67-69, Municipiul Cluj-Napoca, jud. Cluj 

Autori:  
Deputaţi PNL: 
Stamatian Florin 
Oros Adrian 
Moldovan Sorin 
Grupurile Parlamentare ale PNL din Camera Deputaților 
si Senat  

locuri de parcare în incinta campusului 
universitar, studenții care dețin autoturisme 
sunt obligați de situație, cu încălcarea 
repetativă a regulilor elementare de 
circulație, să parcheze pe străzile adiacente 
– Hasdeu, Păstorului, Piezișă - până la 
zona pietonală – pe ambele direcții, pe 
trotuare și pe carosabil, reducând și 
deoseori blocând benzile de circulație și 
trotuarele. 
Număr de locuri: 320 
Sursa de finanţare:  
Majorarea veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în urma 
reorganizării ANAF şi din majorarea de 
impozite şi taxe estimate de MF la 5 
miliarde lei. 

13.  Anexa nr. 3/15  
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice şi Fondurilor 
Europene Capitolul 5001 / Grupa 
51/Articol 2/Alineat 38 Programul 
Naţional de Dezvoltare Locală 

Se propune alocarea sumei de 37.224 mii lei pentru 
construirea parkingului de pe strada Primăverii, 
Municipiul Cluj-Napoca, jud. Cluj 

Autori:  
Deputaţi PNL: 
Stamatian Florin 
Oros Adrian 
Moldovan Sorin 
Grupurile Parlamentare ale PNL din Camera Deputaților 
si Senat  

Aproximativ 60 de garaje ale locuitorilor 
din zona viitorului parking vor fi 
dezafectate, iar proprietarii, alături de alţi 
clujeni care deţin locuri de parcare acolo, 
vor avea parcări asigurate în viitorul 
parking. Prin construirea acestui parking, 
se va rezolva atât problema locurilor de 
parcare, cât şi decongestionarea circulaţiei 
din această zonă 

  

Număr de locuri: 440  
Sursa de finanţare: Majorarea veniturilor 
bugetare prin reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din majorarea 
de impozite şi taxe estimate de MF la 5 
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miliarde lei. 
14.  Anexa nr. 3/15  

Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice şi Fondurilor 
Europene Capitolul 5001 / Grupa 
51/Articol 2/Alineat 38 Programul 
Naţional de Dezvoltare Locală 

Se propune alocarea sumei de 19.481 mii lei pentru 
construirea parking-ului de pe strada Mogoșoaia, Municipiul 
Cluj-Napoca, jud. Cluj 
 
Autori:  
Deputat PNL Stamatian Florin 
Deputat PNL Oros Adrian 
Deputat PNL Moldovan Sorin 
Grupurile Parlamentare ale PNL din Camera Deputaților 
si Senat  

Terenul pe care se propune construirea 
parkingului este în suprafaţă de 3910 metri 
pătraţi şi este situat în cartierul Mănăştur 
delimitat de străzile Almaşului, Primăverii, 
Mogoşoaia şi Emil Cioran într-un spaţiu 
ocupat în prezent de 99 de garaje 
construite în sistem provizoriu (33 
metalice şi 66 din betoane). Toate garajele 
individuale, cele existente pe amplasament, 
inclusiv cele din arealul studiat, se propun 
pentru demolare 
Număr de locuri: 292  
 
Sursa de finanţare: Majorarea veniturilor 
bugetare prin reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din majorarea 
de impozite şi taxe estimate de MF la 5 
miliarde lei. 

15.  Anexa nr. 3/15  
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice şi Fondurilor 
Europene Capitolul 5001 / Grupa 
51/Articol 2/Alineat 38 Programul 
Naţional de Dezvoltare Locală 

Se propune alocarea sumei de  288.627,5 mii lei pentru 
Ansamblul Centrul Cultural Transilvania - clădirea sălii de 
concerte, sediul Filarmonicii Transilvania, Piața Transilvania, 
anexe tehnice și pasaje subterane, Municipiul Cluj-Napoca, 
jud. Cluj 
 
Autori:  
Deputat PNL Stamatian Florin 
Deputat PNL Oros Adrian 
Deputat PNL Moldovan Sorin 
Grupurile Parlamentare ale PNL din Camera Deputaților 
si Senat  

Suprafaţa desfăşurată a proiectului este de 
46.000 mp, din care Suprafaţa de carosabil 
este de 1.740 mp, Suprafaţa pietonală - 
3.283 mp, iar Suprafaţa de spaţii verzi de 
475 mp. Amplasamentul acestui proiect 
major de investiţii este situat in intravilanul 
Municipiului Cluj- Napoca, in apropierea 
zonei centrale, avand adresa postala pe 
Blv. 21 Decembrie 1989, nr. 106. Terenul 
are o suprafata de 13.923 mp în 
proprietatea Municipiului Cluj-Napoca şi 
în administrarea Consiliului local Cluj-
Napoca. Noul ansamblu va asigura spaţiile 
necesare desfăşurării activităţii instituţiei 
de cultură a Filarmonicii “Transilvania” 
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într-un cadru adecvat pus la dispoziţia 
Municipiului Cluj- Napoca. Clădirea 
Sediului Filarmonicii Transilvaniava fi 
dispusa pe latura de est a terenului 
mascând astfel calcanul clădirii existente 
pe lotul nr.106 la bulevardul 21 Decembrie 
1989, cu regim de înălţime 3S+P+4Etaje, 
având înălţimea maximă de 17,6 m. 
Principalele componente tradiţionale ale 
spaţiului public exterior al “Centrului 
Cultural Transilvania” vor fi racordarea cu 
bulevardul 21 Dec 1989, precum si 
construirea unor noi zone pietonale, cum 
sunt piaţa Transilvania, squarul “George 
Enescu”, pasajul denivelat “Muzicii”, 
strada “Sunetului. 
Întregul ansamblu “CENTRUL 
CULTURAL TRANSILVANIA”, va fi în 
final compus din  cinci clădiri cu funcţiuni 
distincte (Sediul Filarmonicii Transilvania, 
Clădirea Sălilor de Concerte, Clădirea 
artelor plastice şi dramaturgie, Sediul 
Academiei de muzică “Gheorghe Dima” şi 
un hotel de două sute unităţi de cazare) 
aşezate pe o mare dală subterană ce 
acoperă peste 80% din surprafaţa actuală a 
terenului. Această dală are destinaţia de 
parking subteran cu o capacitate de cca 
500 de maşini şi va fi rezolvată pe mai 
multe niveluri. 
Sursa de finanţare: Majorarea veniturilor 
bugetare prin reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din majorarea 
de impozite şi taxe estimate de MF la 5 
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miliarde lei. 
16.  Anexa nr. 3/15  

Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice şi Fondurilor 
Europene Capitolul 5001 / Grupa 
51/Articol 2/Alineat 38 Programul 
Naţional de Dezvoltare Locală 

Se propune alocarea sumei de 10.240 mii lei pentru 
reabilitarea și modernizarea Turnului Pompierilor din 
municipiul Cluj-Napoca. 
 
Autori:  
Deputat PNL Stamatian Florin 
Deputat PNL Oros Adrian 
Deputat PNL Moldovan Sorin 
Grupurile Parlamentare ale PNL din Camera Deputaților 
si Senat 
 

Turnul Pompierilor este un obiectiv a cărui 
istorie începe în secolul XV, odată cu 
edificarea celei de-a doua incinte 
fortificate a orașului. După ce a servit ca 
turn de apărare și ca intrare secundară în 
cetate în perioada medievală, a fost 
transformat în turn de veghe împotriva 
incendiilor până la jumătatea deceniului 
patru a secolului XX. Rămas fără 
destinație precisă, turnul mai marchează o 
perioadă de câteva decenii în care a 
găzduit un muzeu al pompierilor.Lipsa de 
utilizare a condus la o degradare vizibilă a 
stării de conservare, atât în interior cât și în 
exterior, mai ales la ultimul nivel de 
belvedere. Municipiul Cluj-Napoca dorește 
să revitalizeze acest monument, 
reintroducându-l în circuitul turisticși 
transformâdu-l într-un loc deschis pentru 
găzduirea evenimentelor culturale, fie 
acestea permanente sau temporare. 
 
Sursa de finanţare: Majorarea veniturilor 
bugetare prin reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din majorarea 
de impozite şi taxe estimate de MF la 5 
miliarde lei. 

17.  Anexa 3/ 15/27/ Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administrației Publice și 
Fondurilor Europene/ Capitolul 5001 
Cheltuieli bugetul de stat/ Grupa 51 
TITLUL VI Transferuri între unități ale 
administrației publice/ Alineat 38 

Se propune suplimentarea sumelor prevăzute la Anexa 
3/15/27/Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației 
Publice și Fondurilor Europene/Programul Național de 
Dezvoltare Locală cu suma de 10.000 mii lei în vederea 
realizării obiectivului de investiții – Modernizare străzi, oraș 
Fierbinți-Târg, județul Ialomița. 

Investiția este necesară a fi realizată cu 
scopul de a crește calitatea vieții 
locuitorilor. Este vorba de 14.938,98 ML, 
iar valoarea totală a investiției se ridică la 
26.997, 230 mii lei. 
Proiect depus în cadrul PNDL. 
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Programul Național de Dezvoltare Locală  
Autori:  
Tinel GHEORGHE - Deputat PNL 
 
Grupurile parlamentare ale PNL din Camera Deputaților 
și Senat 

 
Sursa de finanţare: Diminuarea creditelor 
bugetare prevăzute la  
Anexa nr.3/65/MINISTERUL 
FINANTELOR PUBLICE - ACTIUNI 
GENERALE/ Capitol 5000/ Grupa 
30/TITLUL III DOBANZI 
 

18.  Anexa 3/ 15/27/ Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administrației Publice și 
Fondurilor Europene/ Capitolul 5001 
Cheltuieli bugetul de stat/ Grupa 51 
TITLUL VI Transferuri între unități ale 
administrației publice/ alineat 38 
Programul Național de Dezvoltare Locală 

Se propune suplimentarea sumelor prevăzute la Anexa 
3/15/27/Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației 
Publice și Fondurilor Europene/Programul Național de 
Dezvoltare Locală cu suma de 1.147, 267 mii lei în vederea 
realizării obiectivului de investiții – Modernizare străzi – 
Malului, Puțului și Brândușei, oraș Fierbinți-Târg, județul 
Ialomița. 
 
Autori:  
Tinel GHEORGHE - Deputat PNL 
 
Grupurile parlamentare ale PNL din Camera Deputaților 
și Senat 

Investiția este necesară a fi realizată cu 
scopul de a crește calitatea vieții 
locuitorilor. Este vorba de 1.800 ML. 
Proiect depus în cadrul PNDL. 
 
Sursa de finanţare: Prin redistribuirea 
creditelor bugetare prevăzute la Anexa 3/ 
15/27/Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administrației Publice și Fondurilor 
Europene/ TITLUL VI Transferuri între 
unități ale administrației publice/ alineat 38 
Programul Național de Dezvoltare Locală 

19.  Anexa 3/ 15/27/ Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administrației Publice și 
Fondurilor Europene/ Capitolul 5001 
Cheltuieli bugetul de stat/ Grupa 51 
TITLUL VI Transferuri între unități ale 
administrației publice/ alineat 38 
Programul Național de Dezvoltare Locală 

Se propune suplimentarea sumelor prevăzute la Anexa 
3/15/27/Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației 
Publice și Fondurilor Europene/Programul Național de 
Dezvoltare Locală cu suma de 500 mii lei în vederea realizării 
obiectivului de investiții – Modernizare Școala cu clasele I-IV 
Grecii de Jos, oraș Fierbinți-Târg, județul Ialomița. 
 
Autori:  
Tinel GHEORGHE - Deputat PNL 
 
Grupurile parlamentare ale PNL din Camera Deputaților 
și Senat 

Proiect depus în cadrul PNDL. 
 
Sursa de finanţare: Prin redistribuirea 
creditelor bugetare prevăzute la Anexa 3/ 
15/27/Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administrației Publice și Fondurilor 
Europene/ TITLUL VI Transferuri între 
unități ale administrației publice/ alineat 38 
Programul Național de Dezvoltare Locală 

20.  Anexa 3/ 15/27/ Ministerul Dezvoltării Se propune suplimentarea sumelor prevăzute la Anexa Proiect depus în cadrul PNDL. 
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Regionale, Administrației Publice și 
Fondurilor Europene/ Capitolul 5001 
Cheltuieli bugetul de stat/ Grupa 51 
TITLUL VI Transferuri între unități ale 
administrației publice/ alineat 38 
Programul Național de Dezvoltare Locală 

3/15/27/Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației 
Publice și Fondurilor Europene/ Programul Național de 
Dezvoltare Locală cu suma de 825 mii lei în vederea realizării 
obiectivului de investiții – 
Modernizare Școala cu clasele I-IV Fierbinții de Jos, oraș 
Fierbinți-Târg, județul Ialomița. 
Autori:  
Tinel GHEORGHE - Deputat PNL 
 
Grupurile parlamentare ale PNL din Camera Deputaților 
și Senat 

 
Sursa de finanţare: Prin redistribuirea 
creditelor bugetare prevăzute la Anexa 3/ 
15/27/Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administrației Publice și Fondurilor 
Europene/ TITLUL VI Transferuri între 
unități ale administrației publice/ alineat 38 
Programul Național de Dezvoltare Locală 

21.  Anexa 3/ 15/27/ Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administrației Publice și 
Fondurilor Europene/ Capitolul 5001 
Cheltuieli bugetul de stat/ Grupa 51 
TITLUL VI Transferuri între unități ale 
administrației publice/ alineat 38 
Programul Național de Dezvoltare Locală 

Se propune suplimentarea sumelor prevăzute la Anexa 
3/15/27/Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației 
Publice și Fondurilor Europene/Programul Național de 
Dezvoltare Locală cu suma de 4.823, 057 mii lei în vederea 
realizării obiectivului de investiții – Reabilitare și modernizare 
Școala Gimnazială “Ștefan Copoiu”,  comuna Andrășești, 
județul Ialomița 
Autori:  
Tinel GHEORGHE - Deputat PNL 
 
Grupurile parlamentare ale PNL din Camera Deputaților 
și Senat 

Proiect depus în cadrul PNDL. 
 
Sursa de finanţare: Prin redistribuirea 
creditelor bugetare prevăzute la Anexa 3/ 
15/27/Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administrației Publice și Fondurilor 
Europene/ TITLUL VI Transferuri între 
unități ale administrației publice/ alineat 38 
Programul Național de Dezvoltare Locală 

22.  Anexa 3/ 15/27/ Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administrației Publice și 
Fondurilor Europene/ Capitolul 5001 
Cheltuieli bugetul de stat/ Grupa 51 
TITLUL VI Transferuri între unități ale 
administrației publice/ alineat 38 
Programul Național de Dezvoltare Locală 

Se propune suplimentarea sumelor prevăzute la Anexa 
3/15/27/Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației 
Publice și Fondurilor Europene/Programul Național de 
Dezvoltare Locală cu suma de 6.465 mii lei în vederea 
realizării obiectivului de investiții – Modernizare drumuri de 
interes local, comuna Bărbulești, județul Ialomița. 
 
Autori:  
Tinel GHEORGHE - Deputat PNL 
 
Grupurile parlamentare ale PNL din Camera Deputaților 

Investiția este necesară a fi realizată cu 
scopul de a crește calitatea vieții 
locuitorilor.  
Proiect depus în cadrul PNDL. 
 
Sursa de finanţare: Diminuarea creditelor 
bugetare prevăzute la  
Anexa nr.3/65/MINISTERUL 
FINANTELOR PUBLICE - ACTIUNI 
GENERALE/ Capitol 5000/ Grupa 
30/TITLUL III DOBANZI 
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și Senat  
23.  Anexa 3/ 15/27/ Ministerul Dezvoltării 

Regionale, Administrației Publice și 
Fondurilor Europene/ Capitolul 5001 
Cheltuieli bugetul de stat/ Grupa 51 
TITLUL VI Transferuri între unități ale 
administrației publice/ alineat 38 
Programul Național de Dezvoltare Locală 

Se propune suplimentarea sumelor prevăzute la Anexa 
3/15/27/Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației 
Publice și Fondurilor Europene/Programul Național de 
Dezvoltare Locală cu suma de 5.000 mii lei în vederea 
realizării obiectivului de investiții –Realizare rețea canalizare, 
comuna Bordușani, județul Ialomița. 
 
Autori:  
Tinel GHEORGHE - Deputat PNL 
Grupurile parlamentare ale PNL din Camera Deputaților 
și Senat 

Proiect depus în cadrul PNDL. 
 
Sursa de finanţare: Prin redistribuirea 
creditelor bugetare prevăzute la Anexa 3/ 
15/27/Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administrației Publice și Fondurilor 
Europene/ TITLUL VI Transferuri între 
unități ale administrației publice/ alineat 38 
Programul Național de Dezvoltare Locală 

24.  Anexa 3/ 15/27/ Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administrației Publice și 
Fondurilor Europene/ Capitolul 5001 
Cheltuieli bugetul de stat/ Grupa 51 
TITLUL VI Transferuri între unități ale 
administrației publice/ alineat 38 
Programul Național de Dezvoltare Locală 

Se propune suplimentarea sumelor prevăzute la Anexa 
3/15/27/Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației 
Publice și Fondurilor Europene/ Programul Național de 
Dezvoltare Locală cu suma de 474 mii lei în vederea realizării 
obiectivului de investiții – Modernizare drumuri de interes 
local   comuna Ciochina, județul Ialomița. 
 
Autori:  
Tinel GHEORGHE - Deputat PNL 
 
Grupurile parlamentare ale PNL din Camera Deputaților 
și Senat 

Investiția este necesară a fi realizată cu 
scopul de a crește calitatea vieții 
locuitorilor din satele Ciochina, Bordușelu, 
Orezu și Piersica. 
Proiect depus în cadrul PNDL. 
 
Sursa de finanţare: Prin redistribuirea 
creditelor bugetare prevăzute la Anexa 3/ 
15/27/Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administrației Publice și Fondurilor 
Europene/ TITLUL VI Transferuri între 
unități ale administrației publice/ alineat 38 
Programul Național de Dezvoltare Locală 

25.  Anexa 3/ 15/27/ Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administrației Publice și 
Fondurilor Europene/ Capitolul 5001 
Cheltuieli bugetul de stat/ Grupa 51 
TITLUL VI Transferuri între unități ale 
administrației publice/ alineat 38 
Programul Național de Dezvoltare Locală 

Se propune suplimentarea sumelor prevăzute la Anexa 
3/15/27/Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației 
Publice și Fondurilor Europene/ Programul Național de 
Dezvoltare Locală cu suma de 1.621,423 mii lei în vederea 
realizării obiectivului de investiții – Modernizare sediu 
primărie, comuna Ciochina, județul Ialomița. 
  
Autori:  
Tinel GHEORGHE - Deputat PNL 

Proiect depus în cadrul PNDL. 
Sursa de finanţare: Prin redistribuirea 
creditelor bugetare prevăzute la Anexa 3/ 
15/27/Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administrației Publice și Fondurilor 
Europene/ TITLUL VI Transferuri între 
unități ale administrației publice/ alineat 38 
Programul Național de Dezvoltare Locală 
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Grupurile parlamentare ale PNL din Camera Deputaților 
și Senat 

26.  Anexa 3/ 15/27/ Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administrației Publice și 
Fondurilor Europene/ Capitolul 5001 
Cheltuieli bugetul de stat/ Grupa 51 
TITLUL VI Transferuri între unități ale 
administrației publice/ alineat 38 
Programul Național de Dezvoltare Locală 

Se propune suplimentarea sumelor prevăzute la Anexa 
3/15/27/Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației 
Publice și Fondurilor Europene/ Programul Național de 
Dezvoltare Locală cu suma de 1.951, 270 mii lei în vederea 
realizării obiectivului de investiții Reabilitare și modernizare 
Școala Gimnazială, comuna Ciochina, județul Ialomița. 
  
Autori:  
Tinel GHEORGHE - Deputat PNL 
 
Grupurile parlamentare ale PNL din Camera Deputaților 
și Senat 

Proiect depus în cadrul PNDL. 
 
Sursa de finanţare: Prin redistribuirea 
creditelor bugetare prevăzute la Anexa 3/ 
15/27/Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administrației Publice și Fondurilor 
Europene/ TITLUL VI Transferuri între 
unități ale administrației publice/ alineat 38 
Programul Național de Dezvoltare Locală 

27.  Anexa 3/ 15/27/ Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administrației Publice și 
Fondurilor Europene/ Capitolul 5001 
Cheltuieli bugetul de stat/ Grupa 51 
TITLUL VI Transferuri între unități ale 
administrației publice/ alineat 38 
Programul Național de Dezvoltare Locală 

Se propune suplimentarea sumelor prevăzute la Anexa 
3/15/27/Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației 
Publice și Fondurilor Europene/ Programul Național de 
Dezvoltare Locală cu suma de 490,293 mii lei în vederea 
realizării obiectivului de investiții – Modernizare sistem de 
iluminat public stradal, comuna Ciochina, județul Ialomița. 
 
Autori:  
Tinel GHEORGHE - Deputat PNL 
 
Grupurile parlamentare ale PNL din Camera Deputaților 
și Senat 

Proiect depus în cadrul PNDL. 
 
Sursa de finanţare: Prin redistribuirea 
creditelor bugetare prevăzute la Anexa 3/ 
15/27/Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administrației Publice și Fondurilor 
Europene/ TITLUL VI Transferuri între 
unități ale administrației publice/ alineat 38 
Programul Național de Dezvoltare Locală 

28.  Anexa 3/ 15/27/ Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administrației Publice și 
Fondurilor Europene/ Capitolul 5001 
Cheltuieli bugetul de stat/ Grupa 51 
TITLUL VI Transferuri între unități ale 
administrației publice/ alineat 38 
Programul Național de Dezvoltare Locală 

Se propune suplimentarea sumelor prevăzute la Anexa 
3/15/27/Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației 
Publice și Fondurilor Europene/ Programul Național de 
Dezvoltare Locală cu suma de 477 mii lei în vederea realizării 
obiectivului de investiții –Extindere sistem de iluminat public 
stradal, comuna Ciochina, județul Ialomița. 
 
Autori:  

Proiect depus în cadrul PNDL. 
 
Sursa de finanţare: Prin redistribuirea 
creditelor bugetare prevăzute la Anexa 3/ 
15/27/Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administrației Publice și Fondurilor 
Europene/ TITLUL VI Transferuri între 
unități ale administrației publice/ alineat 38 



 16 

Tinel GHEORGHE - Deputat PNL 
 
Grupurile parlamentare ale PNL din Camera Deputaților 
și Senat 

Programul Național de Dezvoltare Locală 

29.  Anexa 3/ 15/27/ Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administrației Publice și 
Fondurilor Europene/ Capitolul 5001 
Cheltuieli bugetul de stat/ Grupa 51 
TITLUL VI Transferuri între unități ale 
administrației publice/ alineat 38 
Programul Național de Dezvoltare Locală 

Se propune suplimentarea sumelor prevăzute la Anexa 
3/15/27/Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației 
Publice și Fondurilor Europene/ Programul Național de 
Dezvoltare Locală cu suma de 1.356 mii lei în vederea 
realizării obiectivului de investiții –Stadion comunal sat 
Ciochina, comuna Ciochina, județul Ialomița. 
 
Autori:  
Tinel GHEORGHE - Deputat PNL 
 
Grupurile parlamentare ale PNL din Camera Deputaților 
și Senat 

Proiect depus în cadrul PNDL. 
 
Sursa de finanţare: Prin redistribuirea 
creditelor bugetare prevăzute la Anexa 3/ 
15/27/Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administrației Publice și Fondurilor 
Europene/ TITLUL VI Transferuri între 
unități ale administrației publice/ alineat 38 
Programul Național de Dezvoltare Locală 

30.  Anexa 3/ 15/27/ Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administrației Publice și 
Fondurilor Europene/ Capitolul 5001 
Cheltuieli bugetul de stat/ Grupa 51 
TITLUL VI Transferuri între unități ale 
administrației publice/ alineat 38 
Programul Național de Dezvoltare Locală 

Se propune suplimentarea sumelor prevăzute la Anexa 
3/15/27/Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației 
Publice și Fondurilor Europene/ Programul Național de 
Dezvoltare Locală cu suma de 272 mii lei în vederea realizării 
obiectivului de investiții –Teren sport multifuncțional, comuna 
Ciochina, județul Ialomița. 
  
Autori:  
Tinel GHEORGHE - Deputat PNL 
 
Grupurile parlamentare ale PNL din Camera Deputaților 
și Senat 

Proiect depus în cadrul PNDL. 
 
Sursa de finanţare: Prin redistribuirea 
creditelor bugetare prevăzute la Anexa 3/ 
15/27/Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administrației Publice și Fondurilor 
Europene/ TITLUL VI Transferuri între 
unități ale administrației publice/ alineat 38 
Programul Național de Dezvoltare Locală 

31.  Anexa 3/ 15/27/ Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administrației Publice și 
Fondurilor Europene/ Capitolul 5001 
Cheltuieli bugetul de stat/ Grupa 51 
TITLUL VI Transferuri între unități ale 
administrației publice/ alineat 38 

Se propune suplimentarea sumelor prevăzute la Anexa 
3/15/27/Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației 
Publice și Fondurilor Europene/ Programul Național de 
Dezvoltare Locală cu suma de 272 mii lei în vederea realizării 
obiectivului de investiții –Extindere și modernizare stadion 
comunal tip 1, sat Bordușelu, comuna Ciochina, județul 

Proiect depus în cadrul PNDL. 
 
Sursa de finanţare: Prin redistribuirea 
creditelor bugetare prevăzute la Anexa 3/ 
15/27/Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administrației Publice și Fondurilor 
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Programul Național de Dezvoltare Locală Ialomița. 
  
Autori:  
Tinel GHEORGHE - Deputat PNL 
 
Grupurile parlamentare ale PNL din Camera Deputaților 
și Senat 

Europene/ TITLUL VI Transferuri între 
unități ale administrației publice/ alineat 38 
Programul Național de Dezvoltare Locală 

32.  Anexa 3/ 15/27/ Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administrației Publice și 
Fondurilor Europene/ Capitolul 5001 
Cheltuieli bugetul de stat/ Grupa 51 
TITLUL VI Transferuri între unități ale 
administrației publice/ alineat 38 
Programul Național de Dezvoltare Locală 

Se propune suplimentarea sumelor prevăzute la Anexa 
3/15/27/Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației 
Publice și Fondurilor Europene/Programul Național de 
Dezvoltare Locală cu suma de 7.000 mii lei în vederea 
realizării obiectivului de investiții – Modernizare străzi, 
comuna Coșereni, județul Ialomița. 
 
Autori:  
Tinel GHEORGHE - Deputat PNL 
 
Grupurile parlamentare ale PNL din Camera Deputaților 
și Senat 

Proiect depus în cadrul PNDL. 
 
Sursa de finanţare: Diminuarea creditelor 
bugetare prevăzute la  
Anexa nr.3/65/MINISTERUL 
FINANTELOR PUBLICE - ACTIUNI 
GENERALE/ Capitol 5000/ Grupa 
30/TITLUL III DOBANZI 
 

33.  Anexa 3/ 15/27/ Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administrației Publice și 
Fondurilor Europene/ Capitolul 5001 
Cheltuieli bugetul de stat/ Grupa 51 
TITLUL VI Transferuri între unități ale 
administrației publice/ alineat 38 
Programul Național de Dezvoltare Locală 

Se propune suplimentarea sumelor prevăzute la Anexa 
3/15/27/Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației 
Publice și Fondurilor Europene/Programul Național de 
Dezvoltare Locală cu suma de 6.539 mii lei în vederea 
realizării obiectivului de investiții – Modernizare rețea 
drumuri de interes local – comuna Grivița, județul Ialomița. 
 
Autori:  
Tinel GHEORGHE - Deputat PNL 
 
Grupurile parlamentare ale PNL din Camera Deputaților 
și Senat 

Proiect depus în cadrul PNDL. 
 
Sursa de finanţare: Diminuarea creditelor 
bugetare prevăzute la  
Anexa nr.3/65/MINISTERUL 
FINANTELOR PUBLICE - ACTIUNI 
GENERALE/ Capitol 5000/ Grupa 
30/TITLUL III DOBANZI 
 

34.  Anexa 3/ 15/27/ Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administrației Publice și 
Fondurilor Europene/ Capitolul 5001 

Se propune suplimentarea sumelor prevăzute la Anexa 
3/15/27/Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației 
Publice și Fondurilor Europene/ Programul Național de 

Proiect depus în cadrul PNDL. 
 
Sursa de finanţare: Prin redistribuirea 
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Cheltuieli bugetul de stat/ Grupa 51 
TITLUL VI Transferuri între unități ale 
administrației publice/ alineat 38 
Programul Național de Dezvoltare Locală 

Dezvoltare Locală cu suma de 1.060 mii lei în vederea 
realizării obiectivului de investiții –Reabilitare și extindere 
sediu primărie, comuna Grivița, județul Ialomița. 
 
Autori:  
Tinel GHEORGHE - Deputat PNL 
 
Grupurile parlamentare ale PNL din Camera Deputaților 
și Senat 

creditelor bugetare prevăzute la Anexa 3/ 
15/27/Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administrației Publice și Fondurilor 
Europene/ TITLUL VI Transferuri între 
unități ale administrației publice/ alineat 38 
Programul Național de Dezvoltare Locală 

35.  Anexa 3/ 15/27/ Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administrației Publice și 
Fondurilor Europene/ Capitolul 5001 
Cheltuieli bugetul de stat/ Grupa 51 
TITLUL VI Transferuri între unități ale 
administrației publice/ alineat 38 
Programul Național de Dezvoltare Locală 

Se propune suplimentarea sumelor prevăzute la Anexa 
3/15/27/Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației 
Publice și Fondurilor Europene/ Programul Național de 
Dezvoltare Locală cu suma de 1.600 mii lei în vederea 
realizării obiectivului de investiții – Modernizare  Școala 
Gimnazială „Maica Domnului”, comuna Roșiori, județul 
Ialomița. 
 
Autori:  
Tinel GHEORGHE - Deputat PNL 
 
Grupurile parlamentare ale PNL din Camera Deputaților 
și Senat 

Proiect depus în cadrul PNDL. 
 
Sursa de finanţare: Prin redistribuirea 
creditelor bugetare prevăzute la Anexa 3/ 
15/27/Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administrației Publice și Fondurilor 
Europene/ TITLUL VI Transferuri între 
unități ale administrației publice/ alineat 38 
Programul Național de Dezvoltare Locală 

36.  Anexa 3/ 15/27/ Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administrației Publice și 
Fondurilor Europene/ Capitolul 5001 
Cheltuieli bugetul de stat/ Grupa 51 
TITLUL VI Transferuri între unități ale 
administrației publice/ alineat 38 
Programul Național de Dezvoltare Locală 

Se propune suplimentarea sumelor prevăzute la Anexa 
3/15/27/Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației 
Publice și Fondurilor Europene/ Programul Național de 
Dezvoltare Locală cu suma de 9.000 mii lei în vederea 
realizării obiectivului de investiții –Modernizare străzi, 
comuna Roșiori, județul Ialomița. 
 
Autori:  
Tinel GHEORGHE - Deputat PNL 
 
Grupurile parlamentare ale PNL din Camera Deputaților 
și Senat 

Proiect depus în cadrul PNDL. 
 
Sursa de finanţare: Prin redistribuirea 
creditelor bugetare prevăzute la Anexa 3/ 
15/27/Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administrației Publice și Fondurilor 
Europene/ TITLUL VI Transferuri între 
unități ale administrației publice/ alineat 38 
Programul Național de Dezvoltare Locală 
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37.  Anexa 3/ 15/27/ Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administrației Publice și 
Fondurilor Europene/ Capitolul 5001 
Cheltuieli bugetul de stat/ Grupa 51 
TITLUL VI Transferuri între unități ale 
administrației publice/ alineat 38 
Programul Național de Dezvoltare Locală 

Se propune suplimentarea sumelor prevăzute la Anexa 
3/15/27/Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației 
Publice și Fondurilor Europene/ Programul Național de 
Dezvoltare Locală cu suma de 1.324 mii lei în vederea 
realizării obiectivului de investiții – Modernizare bază 
sportivă, comuna Roșiori, județul Ialomița. 
  
Autori:  
Tinel GHEORGHE - Deputat PNL 
 
Grupurile parlamentare ale PNL din Camera Deputaților 
și Senat 

Proiect depus în cadrul PNDL. 
 
Sursa de finanţare: Prin redistribuirea 
creditelor bugetare prevăzute la Anexa 3/ 
15/27/Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administrației Publice și Fondurilor 
Europene/ TITLUL VI Transferuri între 
unități ale administrației publice/ alineat 38 
Programul Național de Dezvoltare Locală 

38.  Anexa 3/ 15/27/ Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administrației Publice și 
Fondurilor Europene/ Capitolul 5001 
Cheltuieli bugetul de stat/ Grupa 51 
TITLUL VI Transferuri între unități ale 
administrației publice/ alineat 38 
Programul Național de Dezvoltare Locală 

Se propune suplimentarea sumelor prevăzute la Anexa 
3/15/27/Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației 
Publice și Fondurilor Europene/ Programul Național de 
Dezvoltare Locală cu suma de 574 mii lei în vederea realizării 
obiectivului de investiții – Modernizare sistem public de 
iluminat și supraveghere publică stradală, comuna Roșiori, 
județul Ialomița. 
 
Autori:  
Tinel GHEORGHE - Deputat PNL 
 
Grupurile parlamentare ale PNL din Camera Deputaților 
și Senat 

Proiect depus în cadrul PNDL. 
 
Sursa de finanţare: Prin redistribuirea 
creditelor bugetare prevăzute la Anexa 3/ 
15/27/Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administrației Publice și Fondurilor 
Europene/ TITLUL VI Transferuri între 
unități ale administrației publice/ alineat 38 
Programul Național de Dezvoltare Locală 

39.  Anexa 3/ 15/27/ Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administrației Publice și 
Fondurilor Europene/ Capitolul 5001 
Cheltuieli bugetul de stat/ Grupa 51 
TITLUL VI Transferuri între unități ale 
administrației publice/ alineat 38 
Programul Național de Dezvoltare Locală 

Se propune suplimentarea sumelor prevăzute la Anexa 
3/15/27/Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației 
Publice și Fondurilor Europene/ Programul Național de 
Dezvoltare Locală cu suma de 2.900 mii lei în vederea 
realizării obiectivului de investiții – Stație de epurarea a apelor 
uzuale și fose septice vidanjabile, comuna Sfântu Gheorghe, 
județul Ialomița. 
 
Autori:  

Proiect depus în cadrul PNDL. 
 
Sursa de finanţare: Prin redistribuirea 
creditelor bugetare prevăzute la Anexa 3/ 
15/27/Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administrației Publice și Fondurilor 
Europene/ TITLUL VI Transferuri între 
unități ale administrației publice/ alineat 38 
Programul Național de Dezvoltare Locală 
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Tinel GHEORGHE - Deputat PNL 
 
Grupurile parlamentare ale PNL din Camera Deputaților 
și Senat 

40.  Anexa 3/15/29 
Cap. I/51 
Fonduri alocate prin Programul privind 
Construcții de Locuințe pentru Tineri, 
destinate închirierii, către Ministerul 
Dezvoltării Regionale, Administrației 
Publice și Fonduri Europene, Direcția 
Strategică de dezvoltare regională 

Se propune suplimentarea din Legea Bugetului de Stat pe 
anul 2018 a sumei prevăzute în Anexa 3/15/29, Cap. I/51 
cu suma de 19.600 mii lei pentru finanţarea construcției 
locuințelor pentru tineri in Mun. Mediaș 
Judeţul SIBIU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Autorul amendamentului: 
Deputat PNL Raluca Turcan 
Deputat PNL Nicolae Neagu 
Deputat PNL Contantin Șovăială 
Senator PNL Mircea Cazan 
Grupurile Parlamentare ale PNL din Camera Deputaților 
si Senat 
 

Se solicită suplimentarea fondurilor 
necesare pentru construcția de locuințe 
pentru tineri în vederea închirierii. 
În vederea rezolvării  problemei locuirii 
segmentului de  populație constituit de 
tinerii aflați la începutul carierei 
profesionale, a căror surse de venit nu le 
permit achiziționarea unei locuințe în 
proprietate sau închirierea unei locuințe în 
condițiile pieței, se derulează prin Agenția 
Națională pentru Locuințe, Programul 
guvernamental pentru construcția de 
locuințe destinate închirierii tinerilor . 
În acest sens, Municipiul Mediaș  a 
solicitat Agenției Naționale pentru 
Locuințe, menținerea în Programul 
guvernamental,  cu amplasamentul situat 
pe str.Gh.Lazar fn, în vederea construirii 
unui cartier cu  8 blocuri de unitati locative 
. 
Ținând cont de numărul foarte mare de 
cereri pentru locuințe pentru tineri în 
vederea închirierii, la Primăria 
Municipiului Mediaș sunt înregistrate un 
număr de 1200 de cereri, considerăm 
necesară finanțarea acestei investiții. 
 
 
Sursa de finanţare: Diminuarea cu suma 
de 19.600 mii lei a sumelor prevăzute la 
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Anexa nr.3/65/ MINISTERUL 
FINANȚELOR PUBLICE - ACȚIUNI 
GENERALE  
 

41.  Anexa 3/15 
Capitolul I/1324 
Fonduri alocate prin Programul National 
de construcții în interes public și social 

Se propune suplimentarea din Legea Bugetului de Stat pe 
anul 2018 a sumei prevăzute în Anexa 3/15/Cap. I/1324 cu 
suma de 4.650 mii lei pentru finanţarea construcției unui 
bazin de înot în Mun. Mediaș 
Judeţul SIBIU 
 
 
 
Autorii amendamentului: 
Deputat PNL Raluca Turcan 
Deputat PNL Nicolae Neagu 
Deputat PNL Contantin Șovăială 
Senator PNL Mircea Cazan 
Grupurile Parlamentare ale PNL din Camera Deputaților 
si Senat 
 
 

Se solicită suplimentarea fondurilor 
necesare pentru construcția unui bazin de 
înot necesar în Mun. Mediaș.  
Se solicită admiterea amendamentului 
deoarece    implementarea și finalizarea 
unei astfel de invesții va conduce la 
dezvoltarea Mun. Medias privind spațiile 
sportive și recreative necesare pentru 
locuitorii orașului acestui oraș. 
Această investiție ar conduce la cresterea 
numărului de turiști în zonă, având în 
vedere faptul că Mediașul este un oraș 
istoric, cu iz medieval. 
 
Sursa de finanţare: Diminuarea cu suma 
de 4.650 mii lei a sumelor prevăzute la 
Anexa nr.3/65/ MINISTERUL 
FINANȚELOR PUBLICE - ACȚIUNI 
GENERALE 

42.  Anexa 3/15 
Capitolul  Fonduri alocate prin Programul 
de investiții publice către Ministerul 
Dezvoltării Regionale, Administrației 
Publice și Fonduri Europene, Direcția 
Strategică de dezvoltare regională 

Se propune suplimentarea din Legea Bugetului de Stat pe 
anul 2018 a sumei prevăzute în Anexa 3/15  cu suma de 
30.000 mii lei pentru execuția proiectului Apă Canal 
pentru orașul Copșa Mică din cadrul HG„Zone fierbinți 
Copșa Mică –Zlatna”. 
Judeţul SIBIU 
 
 
 
 
 

Se solicită suplimentarea fondurilor 
necesare pentru echilibrarea bugetului 
local al Primăriei Copșa Mică. 
Se solicită admiterea amendamentului 
deoarece orașul Copșa Mică se află în prag 
de faliment, din cauza penalităţilor pe care 
primăria trebuie să le plătească firmelor 
care au lucrat la sistemele de alimentare cu 
apă şi canalizare.   
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Autorii amendamentului: 
Deputat PNL Raluca Turcan 
Deputat PNL Nicolae Neagu 
Deputat PNL Contantin Șovăială 
Senator PNL Mircea Cazan 
Grupurile Parlamentare ale PNL din Camera Deputaților 
si Senat 

Sursa de finanţare: Diminuarea cu suma 
de 30.000 mii lei a sumelor prevăzute la 
Anexa nr.3/65/ MINISTERUL 
FINANȚELOR PUBLICE - ACȚIUNI 
GENERALE  
 

43.  Anexa nr. 3/15 Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administraţiei Publice şi 
Fondurilor Europene 
Capitolul 5001 / Grupa 51/Articol 
2/Alineat 38 Programul Naţional de 
Dezvoltare Locală 
 
 

Se propune suplimentarea sumei prevăzute la Anexa nr.3/15 
/Capitolul 5001 / Grupa 51/Articol 2/Alineat 38 Programul 
Naţional de Dezvoltare Locală cu suma 9.600 mii lei pentru 
modernizare drumuri de interes local pentru satele 
Cochirleanca, Rosioru si Boboc, din comuna Cochirleanca , 
jud Buzău 
 
Autori:  
 Deputat PNL Cristinel Romanescu, Grupurile 
Parlamentare ale PNL din Camera Deputaților si Senat 

Se propune admiterea amendamentului, 
întrucât drumurile sunt greu practicabile 
pentru locuitori. 
Sursa de finantare:  Diminuarea cu suma 
de 9.600 mii lei a sumelor prevăzute la 
Anexa nr.3/65/ MINISTERUL 
FINANŢELOR PUBLICE - ACŢIUNI 
GENERALE 

44.  Anexa nr. 3/15 Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administraţiei Publice şi 
Fondurilor Europene 
Capitolul 5001 / Grupa 51/Articol 
2/Alineat 38 Programul Naţional de 
Dezvoltare Locală 
 

Se propune suplimentarea sumei prevăzute la Anexa nr.3/15 
/Capitolul 5001 / Grupa 51/Articol 2/Alineat 38 Programul 
Naţional de Dezvoltare Locală cu suma de 25.000    mii lei 
pentru investitiei -Inființare sistem de canalizare menajeră in 
satele Scurtești si Stăncești, comuna Vadu Pașii, jud Buzău. 
 
Autori:   
Deputat PNL Cristinel Romanescu, Grupurile 
Parlamentare ale PNL din Camera Deputaților si Senat 

Sursa de finantare: Diminuarea cu suma 
de 25.000mii lei a sumelor prevăzute la 
Anexa nr.3/65/ MINISTERUL 
FINANŢELOR PUBLICE - ACŢIUNI 
GENERALE 

45.  Anexa nr. 3/15 Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administraţiei Publice şi 
Fondurilor Europene 
Capitolul 5001 / Grupa 51/Articol 
2/Alineat 38 Programul Naţional de 

Se propune suplimentarea sumei prevăzute la Anexa nr.3/15 
/Capitolul 5001 / Grupa 51/Articol 2/Alineat 38 Programul 
Naţional de Dezvoltare Locală cu suma de 3.000 mii lei 
pentru execuția a 6 km de trotuare, șanțuri trapeziodale și 
accese la gospodării, cimuna Ghergheasa, Jud. Buzău; 

Sursa de finantare: Diminuarea cu suma 
de 3.000 mii lei a sumelor prevăzute la 
Anexa nr.3/65/ MINISTERUL 
FINANŢELOR PUBLICE - ACŢIUNI 
GENERALE 
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Dezvoltare Locală Autori:   
Deputat PNL Cristinel Romanescu, Grupurile 
Parlamentare ale PNL din Camera Deputaților si Senat 

46.  Anexa nr. 3/15 Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administraţiei Publice şi 
Fondurilor Europene 
Capitolul 5001 / Grupa 51/Articol 
2/Alineat 38 Programul Naţional de 
Dezvoltare Locală 
 

Se propune suplimentarea sumei prevăzute la Anexa nr.3/15 
/Capitolul 5001 / Grupa 51/Articol 2/Alineat 38 Programul 
Naţional de Dezvoltare Locală cu suma de 5.060 mii lei  
pentru modernizare DJ 216: km 3+200-km 7+800, total 4,6 
km, comuna  Puiesti, Jud. Buzău 
Autori:   
Deputat PNL Cristinel Romanescu, Grupurile 
Parlamentare ale PNL din Camera Deputaților si Senat 

Sursa de finantare: Diminuarea cu suma 
de 5.060 mii lei a sumelor prevăzute la 
Anexa nr.3/65/ MINISTERUL 
FINANŢELOR PUBLICE - ACŢIUNI 
GENERALE 

47.  Anexa nr. 3/15 Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administraţiei Publice şi 
Fondurilor Europene 
Capitolul 5001 / Grupa 51/Articol 
2/Alineat 38 Programul Naţional de 
Dezvoltare Locală 
 

Se propune suplimentarea sumei prevăzute la Anexa nr.3/15 
/Capitolul 5001 / Grupa 51/Articol 2/Alineat 38 Programul 
Naţional de Dezvoltare Locală cu suma de 4.600 mii lei  
pentru reabilitare DJ 202: km 6+200-km 17+600, total 11,4 
km, comuna  Puiesti, Jud. Buzău 
Autori:  
 Deputat PNL Cristinel Romanescu, Grupurile 
Parlamentare ale PNL din Camera Deputaților si Senat 

Sursa de finantare: Diminuarea cu suma 
de 4.600 mii lei a sumelor prevăzute la 
Anexa nr.3/65/ MINISTERUL 
FINANŢELOR PUBLICE - ACŢIUNI 
GENERALE 

48.  Anexa nr. 3/15 Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administraţiei Publice şi 
Fondurilor Europene 
Capitolul 5001 / Grupa 51/Articol 
2/Alineat 38 Programul Naţional de 
Dezvoltare Locală 
 

Se propune suplimentarea sumei prevăzute la Anexa nr.3/15 
/Capitolul 5001 / Grupa 51/Articol 2/Alineat 38 Programul 
Naţional de Dezvoltare Locală cu suma de 500 mii lei  pentru 
reabilitare DJ 202C: km 0+000-km 1+200, total 1,2 km, 
comuna  Puiesti, Jud. Buzău 
Autori:   
Deputat PNL Cristinel Romanescu, Grupurile 
Parlamentare ale PNL din Camera Deputaților si Senat 

Sursa de finantare: Diminuarea cu suma 
de 500 mii lei a sumelor prevăzute la 
Anexa nr.3/65/ MINISTERUL 
FINANŢELOR PUBLICE - ACŢIUNI 
GENERALE 

49.  Anexa nr. 3/15 Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administraţiei Publice şi 
Fondurilor Europene 
Capitolul 5001 / Grupa 51/Articol 
2/Alineat 38 Programul Naţional de 
Dezvoltare Locală 
 

Se propune suplimentarea sumei prevăzute la Anexa nr.3/15 
/Capitolul 5001 / Grupa 51/Articol 2/Alineat 38 Programul 
Naţional de Dezvoltare Locală cu suma de 437 mii lei  pentru 
execuție punte pietonală Slobozia, comuna Catina, jud Buzău 
Autori:   
Deputat PNL Cristinel Romanescu, Grupurile 
Parlamentare ale PNL din Camera Deputaților si Senat 

Sursa de finantare: Diminuarea cu suma 
de 437 mii lei a sumelor prevăzute la 
Anexa nr.3/65/ MINISTERUL 
FINANŢELOR PUBLICE - ACŢIUNI 
GENERALE 
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50.  Anexa nr. 3/15 Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administraţiei Publice şi 
Fondurilor Europene 
Capitolul 5001 / Grupa 51/Articol 
2/Alineat 38 Programul Naţional de 
Dezvoltare Locală 
 

Se propune suplimentarea sumei prevăzute la Anexa nr.3/15 
/Capitolul 5001 / Grupa 51/Articol 2/Alineat 38 Programul 
Naţional de Dezvoltare Locală cu suma de 820 mii lei  pentru 
reabilitare si extindere sistem alimentare cu apa, localitatea 
Catina, comuna Catina, jud Buzău 
Autori:   
Deputat PNL Cristinel Romanescu, Grupurile 
Parlamentare ale PNL din Camera Deputaților si Senat 

Sursa de finantare: Diminuarea cu suma 
de 820 mii lei a sumelor prevăzute la 
Anexa nr.3/65/ MINISTERUL 
FINANŢELOR PUBLICE - ACŢIUNI 
GENERALE 

51.  Anexa nr. 3/15 Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administraţiei Publice şi 
Fondurilor Europene 
Capitolul 5001 / Grupa 51/Articol 
2/Alineat 38 Programul Naţional de 
Dezvoltare Locală 
 
 

Se propune suplimentarea sumei prevăzute la Anexa nr.3/15 
/Capitolul 5001 / Grupa 51/Articol 2/Alineat 38 Programul 
Naţional de Dezvoltare Locală cu suma de 8.500 mii lei pentru 
modernizare străzi interes local, satele Urzica si Stăvaru, 
comuna Urzica, Județ Olt 
 
Autori:   
Deputat PNL  Gigel Știrbu,  
Grupurile Parlamentare ale PNL din Camera Deputaților 
si Senat 

Se propune admiterea amendamentului, 
întrucât drumurile sunt greu practicabile 
pentru locuitori. 
Sursa de finantare: Diminuarea cu suma 
de 8.500 mii lei a sumelor prevăzute la 
Anexa nr.3/65/ MINISTERUL 
FINANŢELOR PUBLICE - ACŢIUNI 
GENERALE 

52.  Anexa nr. 3/15 Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administraţiei Publice şi 
Fondurilor Europene 
Capitolul 5001 / Grupa 51/Articol 
2/Alineat 38 Programul Naţional de 
Dezvoltare Locală 
 

Se propune suplimentarea sumei prevăzute la Anexa nr.3/15 
/Capitolul 5001 / Grupa 51/Articol 2/Alineat 38 Programul 
Naţional de Dezvoltare Locală cu suma de 10.000 mii lei 
pentru modernizare străzi interes local, comuna Vădăstrița, 
Județ Olt 
Autori:   
Deputat PNL  Gigel Știrbu, Grupurile Parlamentare ale 
PNL din Camera Deputaților si Senat 

Se propune admiterea amendamentului, 
întrucât drumurile comune sunt greu 
practicabile pentru locuitori. 
Sursa de finantare: Diminuarea cu suma 
de 10.000 mii lei a sumelor prevăzute la 
Anexa nr.3/65/ MINISTERUL 
FINANŢELOR PUBLICE - ACŢIUNI 
GENERALE 

53.  Anexa 3/15/27 Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administrației Publice și 
Fondurilor Europene/ Infrastructură / 
Programului Național de Dezvoltare 
Locală-  etapa II” 
Cod 15/ordonator 26369185/cod program 
1725 
 

Se propune suplimentarea și alocarea sumei de 11.056,5 mii 
lei (plus TVA) pentru înființare rețea de canalizare și 
alimentare cu apă în satul Plosca, Com. Plosca, județul 
Teleorman  
 
Autori:  
Mara Calista, deputat PNL 
Eugen Pirvulescu,  senator PNL  

Este necesar înființarea unei rețele de 
canalizare de 9 km pentru colectare ape 
uzate și a unei stații de epurare și tratare 
necesar pentru a avea un nivel de trai 
decent pentru locuitorii satului Plosca. 
 
Sursa de finanţare:  
Redistribuirea creditelor bugetare în cadrul 
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Grupurile parlamentare ale PNL din Camera Deputaților 
și Senat 

PNDL  în  Anexa nr. 3/15 

54.  Anexa 3/15/27 Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administrației Publice și 
Fondurilor Europene/ Infrastructură / 
Programului Național de Dezvoltare 
Locală-  etapa II” 
Cod 15/ordonator 26369185/cod program 
1725 
 
 

Se propune suplimentarea și alocarea sumei de 11.375 mii lei 
(plus TVA) pentru sistem centralizat de rețea de canalizare și 
ape uzate menajere în Comuna Buzescu, județul Teleorman  
 
Autori:  
 
Mara Calista, deputat PNL 
Eugen Pirvulescu,  senator PNL  
Grupurile parlamentare ale PNL din Camera Deputaților 
și Senat 

Este necesar înființarea unei rețele de 
canalizare de 10 km pentru colectare ape 
uzate și a existenței unui sistem centralizat 
de canalizare în Comună pentru ca 
locuitorii acesteia să aibă avea un nivel de 
trai decent secolului în care ne aflăm. 
 
Sursa de finanţare:  
Redistribuirea creditelor bugetare în cadrul 
PNDL  în  Anexa nr. 3/15 

55.  Anexa 3/15/29 Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administratiei Publice și 
Fondurilor Europene/ Infrastructură/ VIII. 
Proiect „Sistem integrat de reabilitare a 
sistemelor de alimentare cu apa și 
canalizare, a stațiilor de tratare a apei 
potabile și stațiilor de epurare a apelor 
uzate în localitățile cu o populație de până 
la 50.000 de locuitori” – aprobat prin 
Legea nr. 224/2007/  cod obiectiv 18 

Se propune alocarea sumei de 11.056,5 mii lei (plus TVA) 
pentru înființare rețea de canalizare și alimentare cu apă în 
satul Plosca, Com. Plosca, județul Teleorman  
 
Autori:  
 
Mara Calista, deputat PNL 
Eugen Pirvulescu,  senator PNL  
Grupurile parlamentare ale PNL din Camera Deputaților 
și Senat 

Este necesar înființarea unei rețele de 
canalizare de 9 km pentru colectare ape 
uzate și a unei stații de epurare și tratare 
necesar pentru a respecta Directiva 
europeană apă-canal. 
 
Sursa de finanţare:  
Redistribuirea în cadrul obiectivului de 
investiții - „Sistem integrat de reabilitare a 
sistemelor de alimentare cu apă și 
canalizare, a stațiilor de tratare a apei 
potabile și stațiilor de epurare a apelor 
uzate în localitățile cu o populație de până 
la 50.000 de locuitori” – aprobat prin 
Legea nr. 224/2007 

56.  Anexa 3/15/29 Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administratiei Publice și 
Fondurilor Europene/ Infrastructură/ VIII. 
Proiect „Sistem integrat de reabilitare a 
sistemelor de alimentare cu apa și 
canalizare, a stațiilor de tratare a apei 
potabile și stațiilor de epurare a apelor 

Se propune suplimentarea și alocarea sumei de 11.375 mii lei 
(plus TVA) pentru sistem centralizat de rețea de canalizare și 
ape uzate menajere în Comuna Buzescu, județul Teleorman  
 
Autori:  
 
Mara Calista, deputat PNL 

Este necesar înființarea unei rețele de 
canalizare de 10 km pentru colectare ape 
uzate și a existenței unui sistem centralizat 
de canalizare în Comună pentru ca 
locuitorii acesteia să aibă avea un nivel de 
trai decent secolului în care ne aflăm. 
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uzate în localitățile cu o populație de până 
la 50.000 de locuitori” – aprobat prin 
Legea nr. 224/2007/  cod obiectiv 18 

Eugen Pirvulescu,  senator PNL  
Grupurile parlamentare ale PNL din Camera Deputaților 
și Senat 

Sursa de finanţare:  
Redistribuirea în cadrul obiectivului de 
investiții - „Sistem integrat de reabilitare a 
sistemelor de alimentare cu apă și 
canalizare, a stațiilor de tratare a apei 
potabile și stațiilor de epurare a apelor 
uzate în localitățile cu o populație de până 
la 50.000 de locuitori” – aprobat prin 
Legea nr. 224/2007 

57.  Anexa 3/15/01 / Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administrației Publice și 
Fondurilor Europene/ Cap. 5000/ Grupa 
55/ Titlul VII – Alte transferuri / 1 Credite 
angajament 

Se propune alocarea expresă din Anexa nr. 3 / 15/01 / 
Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și 
Fondurilor Europene  a sumei de 270.000 mii lei pentru 
obiectivul de investiții Aeroportul Internațional Brașov-
Ghimbav, reprezentând finanțarea integrală a acestui obiectiv.  
 
 
Autori: 
Mara Mareș- deputat PNL, Gabriel Andronache- deputat 
PNL 
Daniel Cătălin Zamfir –senator PNL 
Grupurile parlamentare ale PNL din Camera Deputaților 
și Senat 

Avem aprobată în anul 2016, HCJ 
202/2016 prin care au fost aprobați 
indicatorii tehnico-economici pentru 
construirea Aeroportul Internațional 
Brașov-Ghimbav.  
Având în vedere beneficiile pe care un 
aeroport internațional operațional le aduce 
în zonă: turism, comerț, activități 
economice și locuri de muncă, considerăm 
necesară alocarea acestei sume. 
 
Sursa de finanţare: 
Redistribuirea sumei pentru acest obiectiv 
de investiții, în cadrul Cap. 5000- grupa 
55-Titlul VII – Alte transferuri / 1 Credite 
angajament 

58.  Anexa nr. 3/15 - Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administraţiei Publice şi 
Fondurilor Europene 
Capitolul 5001 / Grupa 51/Articol 
2/Alineat 38 - Programul Naţional de 
Dezvoltare Locală 
 

Se propune suplimentarea sumei prevăzute la Anexa nr.3/15 
/Capitolul 5001 / Grupa 51/Articol 2/Alineat 38 
Programul Naţional de Dezvoltare Locală – cu suma de 
450,561 mii lei pentru extinderea rețelei de alimentare cu apa 
si canalizare, sat Valea Seacă, comuna Bălțatești, județul 
Neamț 
 
Autor: 
Deputat Mugur Cozmanciuc-PNL 

Proiect necesar pentru îmbunătățirea 
confortului și a 
modului de viață al cetățenilor 
din comuna Gherăiești. 
 
 
Sursa finanțare: 
Redistribuirea sumei de 450,561 mii lei din 
creditele bugetare prevăzute la Anexa nr. 
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Grupurile parlamentare ale PNL din Camera Deputaților 
și Senat 

3/15  Capitolul 5001 / Grupa 20/ TITLUL 
II BUNURI SI SERVICII 

59.  Anexa nr. 3/15 - Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administraţiei Publice şi 
Fondurilor Europene 
Capitolul 5001 / Grupa 51/Articol 
2/Alineat 38 - Programul Naţional de 
Dezvoltare Locală 
 

Se propune suplimentarea sumei prevăzute la Anexa nr.3/15 
/Capitolul 5001 / Grupa 51/Articol 2/Alineat 38 
Programul Naţional de Dezvoltare Locală – cu suma de 
1.375,126 mii lei pentru extinderea și modernizarea 
Sistemului de Iluminat Public în comuna Bicazu Ardelean, 
județul Neamț. 
 
 
Autor: 
Deputat Mugur Cozmanciuc-PNL 
Grupurile parlamentare ale PNL din Camera Deputaților 
și Senat 

Comunitatea locală are dreptul să 
beneficieze de standarde de viață specifice 
secolului în care trăim, mai ales că 
iluminatul public are rolul de a asigura atât 
orientarea cât și circulația în siguranță a 
pietonilor si vehiculelor pe timp de noapte, 
sporind gradul de securitate pentru 
cetățeni. 
 
Sursa finanțare: 
Diminuarea cu suma de 1.375,126  mii lei 
din creditele bugetare prevăzute la Anexa 
nr.3/65/MINISTERUL FINANTELOR 
PUBLICE - ACTIUNI GENERALE/ 
Capitol 5000/Grupa 30/TITLUL III 
DOBANZI 

60.  Anexa nr. 3/15 - Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administraţiei Publice şi 
Fondurilor Europene 
Capitolul 5001 / Grupa 51/Articol 
2/Alineat 38 - Programul Naţional de 
Dezvoltare Locală 
 

Se propune suplimentarea sumei prevăzute la Anexa nr.3/15 
/Capitolul 5001 / Grupa 51/Articol 2/Alineat 38 
Programul Naţional de Dezvoltare Locală – cu suma de 
377,522 mii lei pentru modernizarea și extinderea sistemului 
de iluminat public in comuna Tazlău, județul Neamț 
 
 
Autor: 
Deputat Mugur Cozmanciuc-PNL 
Grupurile parlamentare ale PNL din Camera Deputaților 
și Senat 

Comunitatea locală are dreptul să 
beneficieze de standarde de viață specifice 
secolului în care trăim, mai ales că 
iluminatul public are rolul de a asigura atât 
orientarea cât și circulația în siguranță a 
pietonilor si vehiculelor pe timp de noapte, 
sporind gradul de securitate pentru 
cetățeni. 
 
Sursa finanțare: 
Redistribuirea sumei de 377,522 mii lei din 
creditele bugetare prevăzute la Anexa nr. 
3/15  Capitolul 5001 / Grupa 20/ TITLUL 
II BUNURI SI SERVICII 

61.  Anexa nr. 3/15 - Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administraţiei Publice şi 

Se propune suplimentarea sumei prevăzute la Anexa nr.3/15 
/Capitolul 5001 / Grupa 51/Articol 2/Alineat 38 

Comunitatea locală are dreptul să 
beneficieze de standarde de viață specifice 
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Fondurilor Europene 
Capitolul 5001 / Grupa 51/Articol 
2/Alineat 38 - Programul Naţional de 
Dezvoltare Locală 
 

Programul Naţional de Dezvoltare Locală – cu suma de 
514,122 mii lei pentru modernizarea sistemului de iluminat 
public stradal, comuna Gherăești, județul Neamț 
 
 
Autor: 
Deputat Mugur Cozmanciuc-PNL 
Grupurile parlamentare ale PNL din Camera Deputaților 
și Senat 

secolului în care trăim, mai ales că 
iluminatul public are rolul de a asigura atât 
orientarea cât și circulația în siguranță a 
pietonilor si vehiculelor pe timp de noapte, 
sporind astfel gradul de securitate pentru 
cetățeni. 
 
Sursa finanțare: 
Redistribuirea sumei de 514,122 mii lei din 
creditele bugetare prevăzute la Anexa nr. 
3/15  Capitolul 5001 / Grupa 20/ TITLUL 
II BUNURI SI SERVICII 

62.  Anexa nr. 3/15 - Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administraţiei Publice şi 
Fondurilor Europene 
Capitolul 5001 / Grupa 51/Articol 
2/Alineat 38 - Programul Naţional de 
Dezvoltare Locală 
 

Se propune suplimentarea sumei prevăzute la Anexa nr.3/15 
/Capitolul 5001 / Grupa 51/Articol 2/Alineat 38 
Programul Naţional de Dezvoltare Locală – cu suma de 
1.936,167 mii lei pentru modernizarea și extinderea sistemului 
de iluminat public în comuna Moldoveni, județul Neamț 
 
 
Autor: 
Deputat Mugur Cozmanciuc-PNL 
Grupurile parlamentare ale PNL din Camera Deputaților 
și Senat 

Comunitatea locală are dreptul să 
beneficieze de standarde de viață specifice 
secolului în care trăim, mai ales că 
iluminatul public are rolul de a asigura atât 
orientarea cât și circulația în siguranță a 
pietonilor si vehiculelor pe timp de noapte, 
sporind astfel gradul de securitate pentru 
cetățeni. 
 
Sursa finanțare: 
Diminuarea cu suma de 1.936,167 mii lei 
din creditele bugetare prevăzute la Anexa 
nr.3/65/MINISTERUL FINANTELOR 
PUBLICE - ACTIUNI GENERALE/ 
Capitol 5000/Grupa 30/TITLUL III 
DOBANZI 

63.  Anexa nr. 3/15 - Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administraţiei Publice şi 
Fondurilor Europene 
Capitolul 5001 / Grupa 51/Articol 
2/Alineat 38 - Programul Naţional de 
Dezvoltare Locală 

Se propune suplimentarea sumei prevăzute la Anexa nr.3/15 
/Capitolul 5001 / Grupa 51/Articol 2/Alineat 38 
Programul Naţional de Dezvoltare Locală – cu suma de 
4.547,405 mii lei pentru reabilitare și modernizare poduri, 
podețe și punți în comuna Boghicea, județul Neamț 
 

Reabilitarea acestor obiective este necesară 
pentru comunitatea locală care are dreptul 
să beneficieze de căi acces specifice 
secolului în care trăim. 
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 Autor: 
Deputat Mugur Cozmanciuc-PNL 
Grupurile parlamentare ale PNL din Camera Deputaților 
și Senat 
 

Sursa finanțare: 
Diminuarea cu suma de 4.547,405 mii lei 
din creditele bugetare prevăzute la Anexa 
nr.3/65/MINISTERUL FINANTELOR 
PUBLICE - ACTIUNI GENERALE/ 
Capitol 5000/Grupa 30/TITLUL III 
DOBANZI 

64.  Anexa nr. 3/15 - - Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administraţiei Publice şi 
Fondurilor Europene 
Capitolul 5001 / Grupa 51/Articol 
2/Alineat 38 - Programul Naţional de 
Dezvoltare Locală 
 

Se propune suplimentarea sumei prevăzute la Anexa nr.3/15 
/Capitolul 5001 / Grupa 51/Articol 2/Alineat 38 Programul 
Naţional de Dezvoltare Locală – cu suma de 15.000 mii lei în 
vederea întroducerii  rețelei de apă și canalizare în satul 
Pildești, comuna Cordun, Județul Neamț 
 
 
Autor: 
Deputat Mugur Cozmanciuc-PNL 
Grupurile parlamentare ale PNL din Camera Deputaților 
și Senat 
 

În momentul de față locuitorii din satul 
Pildești nu beneficiază de o rețea de apă și 
canalizare. 
 
 
 
Sursa finanțare: 
Diminuarea cu suma de 15.000  mii lei din 
creditele bugetare prevăzute la Anexa 
nr.3/65/MINISTERUL FINANTELOR 
PUBLICE - ACTIUNI GENERALE/ 
Capitol 5000/Grupa 30/TITLUL III 
DOBANZI 

65.  Anexa nr. 3/15 - - Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administraţiei Publice şi 
Fondurilor Europene 
Capitolul 5001 / Grupa 51/Articol 
2/Alineat 38 - Programul Naţional de 
Dezvoltare Locală 
 

Se propune alocarea sumei de 5.368,759 mii lei pentru 
obiectivul de investiții ”Modernizare drumuri locale” în 
comuna Dragănești, Județul Neamț. 
 
Autor: 
Deputat Mugur Cozmanciuc-PNL 
Grupurile parlamentare ale PNL din Camera Deputaților 
și Senat 

Se doreşte crearea unor condiţii moderne 
de tranzit local. Investitie necesara 
dezvoltarii ulterioare a zonei. 
 
 
Sursa finanțare: 
Diminuarea cu suma de 5.368,759 mii lei 
din creditele bugetare prevăzute la Anexa 
nr.3/65/MINISTERUL FINANTELOR 
PUBLICE - ACTIUNI GENERALE/ 
Capitol 5000/Grupa 30/TITLUL III 
DOBANZI 

66.  Anexa nr. 3/15 - - Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administraţiei Publice şi 

Se propune alocarea sumei de 2.757,695 mii lei pentru 
obiectivul de investiții ”Modernizare drumuri de interes local” 

Se doreşte crearea unor condiţii moderne 
de tranzit local. Investitie necesara 
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Fondurilor Europene 
Capitolul 5001 / Grupa 51/Articol 
2/Alineat 38 - Programul Naţional de 
Dezvoltare Locală 
 

în localitățile Moldoveni și Hociungi, comuna Moldoveni, 
județul Neamț. 
 
 
 
Autor: 
Deputat Mugur Cozmanciuc-PNL 
Grupurile parlamentare ale PNL din Camera Deputaților 
și Senat 

dezvoltarii ulterioare a zonei. 
 
 
Sursa finanțare: 
Diminuarea cu suma de 2.757,695 mii lei 
din creditele bugetare prevăzute la Anexa 
nr.3/65/MINISTERUL FINANTELOR 
PUBLICE - ACTIUNI GENERALE/ 
Capitol 5000/Grupa 30/TITLUL III 
DOBANZI 

67.  Anexa nr. 3/15 -  - Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administraţiei Publice şi 
Fondurilor Europene 
Capitolul 5001 / Grupa 51/Articol 
2/Alineat 38 - Programul Naţional de 
Dezvoltare Locală 
 

Se propune alocarea sumei de 7.018,898 mii lei pentru 
obiectivul de investiții ”Modernizare drumuri de interes local” 
în comuna Borca, Județul Neamț 
 
 
 
Autor: 
Deputat Mugur Cozmanciuc-PNL 
Grupurile parlamentare ale PNL din Camera Deputaților 
și Senat 

Se doreşte crearea unor condiţii moderne 
de tranzit local. Investitie necesara 
dezvoltarii ulterioare a zonei. 
 
Sursa finanțare: 
Diminuarea cu suma de 7.018,898 mii lei 
din creditele bugetare prevăzute la Anexa 
nr.3/65/MINISTERUL FINANTELOR 
PUBLICE - ACTIUNI GENERALE/ 
Capitol 5000/Grupa 30/TITLUL III 
DOBANZI 

68.  Anexa nr. 3/15 - Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administraţiei Publice şi 
Fondurilor Europene 
Capitolul 5001 / Grupa 51/Articol 
2/Alineat 38 - Programul Naţional de 
Dezvoltare Locală 
 

Se propune alocarea sumei de 5.400 mii lei pentru obiectivul 
de investiții ”Modernizare drumuri de interes local” în 
comuna Văleni, județul Neamț. 
 
 
 
Autor: 
Deputat Mugur Cozmanciuc-PNL 
Grupurile parlamentare ale PNL din Camera Deputaților 
și Senat 

Se doreşte crearea unor condiţii moderne 
de tranzit local. Investitie necesara 
dezvoltarii ulterioare a zonei. 
 
 
Sursa finanțare: 
Diminuarea cu suma de 5.400  mii lei din 
creditele bugetare prevăzute la Anexa 
nr.3/65/MINISTERUL FINANTELOR 
PUBLICE - ACTIUNI GENERALE/ 
Capitol 5000/Grupa 30/TITLUL III 
DOBANZI 

69.  Anexa nr. 3/15 - Ministerul Dezvoltării Se propune alocarea sumei de 5.008,978 mii lei pentru Se doreşte crearea unor condiţii moderne 
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Regionale, Administraţiei Publice şi 
Fondurilor Europene 
Capitolul 5001 / Grupa 51/Articol 
2/Alineat 38 - Programul Naţional de 
Dezvoltare Locală 
 

obiectivul de investiții ”Modernizare drumuri de interes local” 
în comuna Tămașeni, județul Neamț 
 
 
Autor: 
Deputat Mugur Cozmanciuc-PNL 
Grupurile parlamentare ale PNL din Camera Deputaților 
și Senat 

de tranzit local. Investitie necesara 
dezvoltarii ulterioare a zonei. 
 
 
Sursa finanțare: 
Diminuarea cu suma de 5.008,978 mii lei 
din creditele bugetare prevăzute la Anexa 
nr.3/65/MINISTERUL FINANTELOR 
PUBLICE - ACTIUNI GENERALE/ 
Capitol 5000/Grupa 30/TITLUL III 
DOBANZI 

70.  Anexa nr. 3/15 - Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administraţiei Publice şi 
Fondurilor Europene 
Capitolul 5001 / Grupa 51/Articol 
2/Alineat 38 - Programul Naţional de 
Dezvoltare Locală 
 

Se propune alocarea sumei de 5.557,149 mii lei pentru 
obiectivul de investiții modernizarea infrastructurii 
rutiere de interes local în comuna Grințies, județul Neamț 
 
Autor: 
Deputat Mugur Cozmanciuc-PNL 
Grupurile parlamentare ale PNL din Camera Deputaților 
și Senat 

Se doreşte crearea unor condiţii moderne 
de tranzit local. Investitie necesara 
dezvoltarii ulterioare a zonei. 
 
 
Sursa finanțare: 
Diminuarea cu suma de 5.557,149 mii lei 
din creditele bugetare prevăzute la Anexa 
nr.3/65/MINISTERUL FINANTELOR 
PUBLICE - ACTIUNI GENERALE/ 
Capitol 5000/Grupa 30/TITLUL III 
DOBANZI 

71.  Anexa nr. 3/15 - Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administraţiei Publice şi 
Fondurilor Europene 
Capitolul 5001 / Grupa 51/Articol 
2/Alineat 38 - Programul Naţional de 
Dezvoltare Locală 
 

Se propune alocarea sumei de 4.266  mii lei pentru obiectivul 
de investiții ”Modernizare străzi rurale”, comuna Țibucani , 
județul Neamț 
 
 
 
Autor: 
Deputat Mugur Cozmanciuc-PNL 
Grupurile parlamentare ale PNL din Camera Deputaților 
și Senat 

Se doreşte crearea unor condiţii moderne 
de tranzit local. Investitie necesara 
dezvoltarii ulterioare a zonei. 
 
 
Sursa finanțare: 
Redistribuirea sumei de 4.266  mii lei din 
creditele bugetare prevăzute la Anexa nr. 
3/15  Capitolul 5001 / Grupa 20/ TITLUL 
II BUNURI SI SERVICII 

72.  Anexa nr. 3/15 - Ministerul Dezvoltării Se propune alocarea sumei de 4.954,407 mii lei pentru Proiect necesar pentru îmbunătățirea 
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Regionale, Administraţiei Publice şi 
Fondurilor Europene 
Capitolul 5001 / Grupa 51/Articol 
2/Alineat 38 - Programul Naţional de 
Dezvoltare Locală 
 

reabilitarea, extinderea, modernizarea și dotarea 
școlii gimnaziale nr.1, comuna Dumbrava Roșie, județul 
Neamț 
 
Autor: 
Deputat Mugur Cozmanciuc-PNL 
Grupurile parlamentare ale PNL din Camera Deputaților 
și Senat 

condițiilor pentru educarea copiilor din 
comunitatea locală Dumbrava Roșie. 
 
Sursa finanțare: 
Diminuarea cu suma de 4.954,407 mii lei 
din creditele bugetare prevăzute la Anexa 
nr.3/65/MINISTERUL FINANTELOR 
PUBLICE - ACTIUNI GENERALE/ 
Capitol 5000/Grupa 30/TITLUL III 
DOBANZI 

73.  Anexa nr. 3/15 - Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administraţiei Publice şi 
Fondurilor Europene 
Capitolul 5001 / Grupa 51/Articol 
2/Alineat 38 - Programul Naţional de 
Dezvoltare Locală 
 

Se propune alocarea sumei de 2.757,695  mii lei pentru 
reabilitarea și modernizarea Școalii Gimnaziale din comuna 
Moldoveni, județul Neamț 
 
 
Autor: 
Deputat Mugur Cozmanciuc-PNL 
Grupurile parlamentare ale PNL din Camera Deputaților 
și Senat 

Proiect necesar pentru îmbunătățirea 
condițiilor pentru educarea copiilor din 
comunitatea locală Moldoveni. 
 
Sursa finanțare: 
Diminuarea cu suma de 2.757,695 mii lei 
din creditele bugetare prevăzute la Anexa 
nr.3/65/MINISTERUL FINANTELOR 
PUBLICE - ACTIUNI GENERALE/ 
Capitol 5000/Grupa 30/TITLUL III 
DOBANZI 

74.  Anexa nr. 3/15 - Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administraţiei Publice şi 
Fondurilor Europene 
Capitolul 5001 / Grupa 51/Articol 
2/Alineat 38 - Programul Naţional de 
Dezvoltare Locală 
 

Se propune alocarea sumei de 9.847 mii lei pentru reabilitarea, 
modernizarea și dotarea școlii gimnaziale ”Vasile Conta”, 
comuna Ghindăoani, județul Neamț 
 
Autor: 
Deputat Mugur Cozmanciuc-PNL 
Grupurile parlamentare ale PNL din Camera Deputaților 
și Senat 

Proiect necesar pentru îmbunătățirea 
condițiilor pentru educarea copiilor din 
comunitatea locală Ghindăoani. 
 
Sursa finanțare: 
Diminuarea cu suma de 9.847 mii lei din 
creditele bugetare prevăzute la Anexa 
nr.3/65/MINISTERUL FINANTELOR 
PUBLICE - ACTIUNI GENERALE/ 
Capitol 5000/Grupa 30/TITLUL III 
DOBANZI 

75.  Anexa nr. 3/15 - Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administraţiei Publice şi 

Se propune alocarea sumei de 2.290,641 mii lei pentru 
construire Sediu Primărie în comuna Gherăești, județul 

Suma solicitată este necesară pentru 
realizarea obiectivului de investiții. 
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Fondurilor Europene 
Capitolul 5001 / Grupa 51/Articol 
2/Alineat 38 - Programul Naţional de 
Dezvoltare Locală 
 

Neamț. 
 
 
 
Autor: 
Deputat Mugur Cozmanciuc-PNL 
Grupurile parlamentare ale PNL din Camera Deputaților 
și Senat 

Finanțarea din bugetul local este 
insuficientă și se impune ca acest obiectiv 
să fie finanțat prin bugetul de stat. 
 
 
Sursa finanțare: 
Diminuarea cu suma de 2.290,641 mii lei 
din creditele bugetare prevăzute la Anexa 
nr.3/65/MINISTERUL FINANTELOR 
PUBLICE - ACTIUNI GENERALE/ 
Capitol 5000/Grupa 30/TITLUL III 
DOBANZI 

76.  Anexa nr.  3 / 15 / 02 

MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE, ADMINISTRAȚIEI 
PUBLICE ȘI FONDURI EUROPENE 

Capitolul 5001 cheltuieli bugetul de stat 
grupa 51 TITLUL VI TRANSFERURI 

INTRE UNITĂȚI ALE 
ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 
Alin 38 - Programul Național de 

Dezvoltare Locală 

Suplimentarea bugetului propus pentru anul 2018 cu suma de 
26.289,167 mii lei pentru construire “Aquaparc Therme 
Herculi”, oraș Băile Herculane, județul Caraș-Severin. 
 
 
Autorii: 
Valeria-Diana Schelean-Șomfelean, deputat PNL 
Ion-Marcel Vela, senator PNL 
Grupurile parlamentare ale PNL din Camera Deputaților 
și Senat 
 
 
 

Cea mai veche stațiune balneară din țară 
este și trebuie să rămână un simbol al 
turismului românesc. 
 
 
 
 Sursa de finanţare: 
Se diminuează cu suma de 26.289,167 mii 
lei a sumelor prevăzute la Anexa nr. 3/65 
MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE 
– ACȚIUNI GENERALE/Capitol 
5000/Grupa30/TITLUL  III DOBÂNZI  

77.  Anexa 3/ 15/27/ Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administrației Publice și 
Fondurilor Europene/ Programul national 
de constructii de interes public sau social 

 

 

Suplimentarea bugetului propus pentru anul 2018 cu suma de 
2.114,470 mii lei pentru înființarea unui centru cultural, oraș 
Băile Herculane, județul Caraș-Severin. 
 
 
 
Autorii: 
Valeria-Diana Schelean-Șomfelean, deputat PNL 
Ion-Marcel Vela, senator PNL 

Investiția va fi utilizată pentru activități 
educative, culturale și recreative, cu scopul 
de a crește calitatea vieții locuitorilor din 
zona periferică a orașului.  

 
Sursa de finanţare: Prin redistribuirea 
creditelor bugetare prevăzute la Anexa 3/ 
15/27/ Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administrației Publice și Fondurilor 
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Grupurile parlamentare ale PNL din Camera Deputaților 
și Senat 
 
 

Europene/ Programul national de 
constructii de interes public sau social/ - 
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 

78.  Anexa nr.  3 / 15 / 02 

MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE, ADMINISTRAȚIEI 
PUBLICE ȘI FONDURI EUROPENE 

 

Suplimentarea bugetului propus pentru anul 2018 cu suma de 
5.730,700 mii lei pentru realizarea următoarelor obiective de 
investiții: 
- îndiguire râu Cerna între podul de piatră și Izvorul Neptun2 
și 
- reabilitarea podului de piatră și podului de fontă, 
oraș Băile Herculane, județul Caraș-Severin. 
 
Autorii: 
Valeria-Diana Schelean-Șomfelean, deputat PNL 
Ion-Marcel Vela, senator PNL 
Grupurile parlamentare ale PNL din Camera Deputaților 
și Senat 
 

Proiect depus la C.N.I. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sursa de finanţare:  
Prin redistribuirea creditelor bugetare 
prevăzute la Anexa nr.  3 / 15 / 02 
MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE, ADMINISTRAȚIEI 
PUBLICE ȘI FONDURI EUROPENE 

79.  Anexa nr.  3 / 15 / 02 

MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE, ADMINISTRAȚIEI 
PUBLICE ȘI FONDURI EUROPENE 

Capitolul 5001 cheltuieli bugetul de stat 
grupa 51 TITLUL VI TRANSFERURI 

INTRE UNITĂȚI ALE 
ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 
Alin 38 - Programul Național de 

Dezvoltare Locală 

Suplimentarea bugetului propus pentru anul 2018 cu suma de 
2.448 mii lei pentru construire pod peste râul Cerna, oraș 
Băile Herculane, județul Caraș-Severin 
  
 
Autorii: 
Valeria-Diana Schelean-Șomfelean, deputat PNL 
Ion-Marcel Vela, senator PNL 
Grupurile parlamentare ale PNL din Camera Deputaților 
și Senat 
 
 
 
  

Descongestionarea traficului rutier în 
centrul istoric al stațiunii. Construcția 
podului se înscrie într-un proiect care 
cuprinde, totodată, modernizarea străzilor 
Mihai Eminescu, 1 Mai și Piața Hercules. 
 
Sursa de finanţare:  
Prin redistribuirea creditelor bugetare 
prevăzute la Anexa nr.  3 / 15 / 02 
MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE, ADMINISTRAȚIEI 
PUBLICE ȘI FONDURI EUROPENE, 
Capitolul 5001 cheltuieli bugetul de stat 
grupa 51 TITLUL VI TRANSFERURI 
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INTRE UNITĂȚI ALE 
ADMINISTRAȚIEI PUBLICE, Alin 38 - 
Programul Național de Dezvoltare Locală 

80.  Anexa nr.  3 / 15 / 02 

MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE, ADMINISTRAȚIEI 
PUBLICE ȘI FONDURI EUROPENE 

Capitolul 5001 cheltuieli bugetul de stat 
grupa 51 TITLUL VI TRANSFERURI 

INTRE UNITĂȚI ALE 
ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 

Alin 38 - Programul Național de 
Dezvoltare Locală 

Suplimentarea bugetului propus pentru anul 2018 cu suma de 
572.839 mii lei pentru reabilitare Piață agroalimentară, oraș 
Băile Herculane, județul Caraș-Severin. 
 
 
Autorii: 
Valeria-Diana Schelean-Șomfelean, deputat PNL 
Ion-Marcel Vela, senator PNL 
Grupurile parlamentare ale PNL din Camera Deputaților 
și Senat 
 
 
 

Necesitatea existenței unui asemenea 
obiectiv.  
 
Sursa de finanţare:  
Prin redistribuirea creditelor bugetare 
prevăzute la Anexa nr.  3 / 15 / 02 
MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE, ADMINISTRAȚIEI 
PUBLICE ȘI FONDURI EUROPENE 
Capitolul 5001 cheltuieli bugetul de stat 
grupa 51 TITLUL VI TRANSFERURI 
INTRE UNITĂȚI ALE 
ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 

Alin 38 - Programul Național de 
Dezvoltare Locală 

81.  Anexa 3/ 15/27/ Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administrației Publice și 
Fondurilor Europene/ Capitolul 5001 
Cheltuieli bugetul de stat/ Grupa 51 
TITLUL VI Transferuri între unități ale 
administrației publice/ Alineat 38 
Programul Național de Dezvoltare Locală 

Se propune suplimentarea sumelor prevăzute la Anexa 
3/15/27/Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației 
Publice și Fondurilor Europene/Programul Național de 
Dezvoltare Locală cu suma de 3.000 mii lei în vederea 
realizării obiectivului de investiții – Modernizare străzi, 
Municipiul Caransebeș, jud. Caraș-Severin. 
 
Autori:  
Ion – Marcel VELA - Senator PNL 
Valeria – Diana SCHELEAN-ȘOMFELEAN - Deputat 
PNL 
 
Grupurile parlamentare ale PNL din Camera Deputaților 
și Senat 

Investiția este necesară a fi realizată cu 
scopul de a crește calitatea vieții 
locuitorilor.  
 
Sursa de finanţare: Prin redistribuirea 
creditelor bugetare prevăzute la Anexa 3/ 
15/27/Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administrației Publice și Fondurilor 
Europene/ TITLUL VI Transferuri între 
unități ale administrației publice/ alineat 38 
Programul Național de Dezvoltare Locală 

82.  Anexa 3/ 15/27/ Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administrației Publice și 

Se propune suplimentarea sumelor prevăzute la Anexa 
3/15/27/Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației 

Investiția este necesară a fi realizată cu 
scopul de a crește calitatea actului de 
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Fondurilor Europene/ Capitolul 5001 
Cheltuieli bugetul de stat/ Grupa 51 
TITLUL VI Transferuri între unități ale 
administrației publice/ alineat 38 
Programul Național de Dezvoltare Locală 

Publice și Fondurilor Europene/Programul Național de 
Dezvoltare Locală cu suma de 500 mii lei în vederea realizării 
obiectivului de investiții – Reabilitare Liceul Tehnologic 
„Dacia”,  Municipiul Caransebeș, jud. Caraș-Severin. 
 
Autori:  
Ion – Marcel VELA - Senator PNL 
Valeria – Diana SCHELEAN-ȘOMFELEAN - Deputat 
PNL 
 
Grupurile parlamentare ale PNL din Camera Deputaților 
și Senat 

educație. 
 
Sursa de finanţare: Prin redistribuirea 
creditelor bugetare prevăzute la Anexa 3/ 
15/27/Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administrației Publice și Fondurilor 
Europene/ TITLUL VI Transferuri între 
unități ale administrației publice/ alineat 38 
Programul Național de Dezvoltare Locală 

83.  Anexa 3/ 15/27/ Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administrației Publice și 
Fondurilor Europene/ Capitolul 5001 
Cheltuieli bugetul de stat/ Grupa 51 
TITLUL VI Transferuri între unități ale 
administrației publice/ alineat 38 
Programul Național de Dezvoltare Locală 

Se propune suplimentarea sumelor prevăzute la Anexa 
3/15/27/Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației 
Publice și Fondurilor Europene/Programul Național de 
Dezvoltare Locală cu suma de 920 mii lei în vederea realizării 
obiectivului de investiții – Reabilitare Colegiul Național „C.D. 
LOGA” Municipiul Caransebeș, jud. Caraș-Severin. 
 
Autori:  
Ion – Marcel VELA - Senator PNL 
Valeria – Diana SCHELEAN-ȘOMFELEAN - Deputat 
PNL 
 
Grupurile parlamentare ale PNL din Camera Deputaților 
și Senat 

Continuare Proiect finanțat POR. Investiția 
este necesară a fi realizată cu scopul de a 
crește calitatea actului de educație și pentru 
a evita degradarea lucrărilor efectuate.  
 
Sursa de finanţare: Prin redistribuirea 
creditelor bugetare prevăzute la Anexa 3/ 
15/27/Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administrației Publice și Fondurilor 
Europene/ TITLUL VI Transferuri între 
unități ale administrației publice/ alineat 38 
Programul Național de Dezvoltare Locală 

84.  Anexa 3/ 15/27/ Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administrației Publice și 
Fondurilor Europene/ Capitolul 5001 
Cheltuieli bugetul de stat/ Grupa 51 
TITLUL VI Transferuri între unități ale 
administrației publice/ alineat 38 
Programul Național de Dezvoltare Locală 

Se propune suplimentarea sumelor prevăzute la Anexa 
3/15/27/Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației 
Publice și Fondurilor Europene/Programul Național de 
Dezvoltare Locală cu suma de 200 mii lei în vederea realizării 
obiectivului de investiții – Reabilitare Grădinița cu program 
prelungit PP2, Municipiul Caransebeș, jud. Caraș-Severin. 
 
Autori:  

Unitatea de învățământ necesită lucrări de 
reabilitare necesare pentru siguranța 
copiilor. 
 
Sursa de finanţare: Prin redistribuirea 
creditelor bugetare prevăzute la Anexa 3/ 
15/27/Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administrației Publice și Fondurilor 
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Ion – Marcel VELA - Senator PNL 
Valeria – Diana SCHELEAN-ȘOMFELEAN - Deputat 
PNL 
 
Grupurile parlamentare ale PNL din Camera Deputaților 
și Senat 

Europene/ TITLUL VI Transferuri între 
unități ale administrației publice/ alineat 38 
Programul Național de Dezvoltare Locală 

85.  Anexa 3/ 15/27/ Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administrației Publice și 
Fondurilor Europene/ Capitolul 5001 
Cheltuieli bugetul de stat/ Grupa 51 
TITLUL VI Transferuri între unități ale 
administrației publice/ alineat 38 
Programul Național de Dezvoltare Locală 

Se propune suplimentarea sumelor prevăzute la Anexa 
3/15/27/Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației 
Publice și Fondurilor Europene/Programul Național de 
Dezvoltare Locală cu suma de 3.472 mii lei în vederea 
realizării obiectivului de investiții – Reabilitare Grădinița cu 
program prelungit, Orașul Băile Herculane, jud. Caraș-
Severin. 
 
Autori:  
Ion – Marcel VELA - Senator PNL 
Valeria – Diana SCHELEAN-ȘOMFELEAN - Deputat 
PNL 
 
Grupurile parlamentare ale PNL din Camera Deputaților 
și Senat 

Unitatea de învățământ necesită lucrări de 
reabilitare necesare pentru siguranța 
copiilor. 
 
Sursa de finanţare: Prin redistribuirea 
creditelor bugetare prevăzute la Anexa 3/ 
15/27/Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administrației Publice și Fondurilor 
Europene/ TITLUL VI Transferuri între 
unități ale administrației publice/ alineat 38 
Programul Național de Dezvoltare Locală 

86.  Anexa 3/ 15/27/ Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administrației Publice și 
Fondurilor Europene/ Programul național 
de construcții de interes public sau social 

Se propune suplimentarea sumelor prevăzute la Anexa 
3/15/27/Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației 
Publice și Fondurilor Europene/ Programul național de 
construcții de interes public sau social cu suma de 200 mii lei 
în vederea realizării obiectivului de investiții – Reabilitare 
Cămin Cultural, Municipiul Caransebeș, jud. Caraș-Severin. 
 
Autori:  
Ion – Marcel VELA - Senator PNL 
Valeria – Diana SCHELEAN-ȘOMFELEAN - Deputat 
PNL 
 
Grupurile parlamentare ale PNL din Camera Deputaților 

Memoriu justificativ depus la C.N.I. 
 
Sursa de finanţare: Prin redistribuirea 
creditelor bugetare prevăzute la Anexa 3/ 
15/27/Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administrației Publice și Fondurilor 
Europene 



 38 

și Senat 
87.  Ministerul Dezvoltarii Regionale, 

Administratiei Publice și Fondurilor 
Europene/ Anexa nr. 3 / 15 / 01 / Grupa 
51/ TITLUL VI TRANSFERURI INTRE 
UNITATI 
ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 

Se propune suplimentarea sumei prevăzute la Anexa nr. 3 / 15 
/ 01 / Grupa 51/ TITLUL VI TRANSFERURI INTRE 
UNITATI 
ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE – credite de angajament - 
cu suma de 55.200 mii lei pentru finalizarea obiectivului de 
investiții ”Dezvoltarea zonei turistice – Domeniul schiabil 
Ursoaia, Judeţul Alba”. 
 
 
Autori:  
Olar CORNELIU - Deputat PNL 
Claudiu RĂCUCI - Deputat PNL 
Florin ROMAN - Deputat PNL 
Sorin BUMB - Deputat PNL 
Alexandru PEREȘ – Senator PNL 
Grupurile parlamentare ale PNL din Camera Deputaților 
și Senat 
 

Se impune de urgenţă finalizarea acestui 
obiectiv de investiţii, deoarece, în scurt 
timp, va expira autorizaţia de construire. 
Investiţia a fost demarată în anul 2011, 
fiind realizată în contul finanţărilor 
provenite de la bugetul local. 
Mai mult, prin sistarea lucrărilor, cele 
realizate se degradează Această investiţie 
face parte din” Strategia de dezvoltare a 
Munţilor Apuseni” 
 
Sursa de finanţare: prin redistribuirea 
sumei de 55.200 mii din bugetul 
Ministerului Dezvoltării Regionale, 
Administratiei Publice și Fondurilor 
Europene/ Anexa nr. 3 / 15 / 01 
/5000/Grupa 55/ TITLUL VII ALTE 
TRANSFERURI – credite de angajament 

88.  Ministerul Dezvoltarii Regionale, 
Administratiei Publice și Fondurilor 
Europene/ Anexa nr. 3 / 15/ 01 / Grupa 51/ 
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE 
UNITATI 
ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 

Se propune suplimentarea sumei prevăzute la Anexa nr. 3 / 15 
/ 01 / Grupa 51/ TITLUL VI TRANSFERURI INTRE 
UNITATI 
ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE – credite de angajament 
– cu suma de 1.700 mii lei pentru reparație capitală a fostului 
Spital de Recuperare situat în orașul Ocna Mureș str. Mihai 
Viteazul nr.55 și reorganizarea acestuia în Centru de Îngrijire 
și Asistență pentru Persoane cu Handicap Psihic și Mental 
Ocna Mureș. 
 
Autori:  
Olar CORNELIU - Deputat PNL 
Claudiu RĂCUCI - Deputat PNL 
Florin ROMAN - Deputat PNL 
Sorin BUMB - Deputat PNL 

Reprezintă o investiție de interes local 
deosebit. Mai mult decât atât, 
infrastructura există, fiind necesară doar 
reabilitarea în vederea schimbării 
destinației pentru Centru de Îngrijire și 
Asistență pentru Persoane cu Handicap 
Psihic și Mental. 
 
 
 
Sursa de finanţare: prin redistribuirea 
sumei de 1.700 mii din bugetul 
Ministerului Dezvoltării Regionale, 
Administratiei Publice și Fondurilor 
Europene/ Anexa nr. 3 / 15 / 01 
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Alexandru PEREȘ – Senator PNL 
Grupurile parlamentare ale PNL din Camera Deputaților 
și Senat 

/5000/Grupa 55/ TITLUL VII ALTE 
TRANSFERURI – credite de angajament 

89.  Anexa nr. 3/15 - Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administraţiei Publice şi 
Fondurilor Europene 
Capitolul 5001 / Grupa 51/Articol 
2/Alineat 38 - Programul Naţional de 
Dezvoltare Locală 
 

Se alocă suma de 4.954,407 mii lei pentru reabilitarea, 
extinderea, modernizarea si dotarea scolii gimnaziale nr .1, 
comuna Dumbrava Roșie,jud. Neamt 
 
 
Inițiatori:  
- Eugen Țapu-Nazare, senator PNL Neamț 
- Laurențiu Leoreanu, deputat PNL Neamț 
Grupurile parlamentare ale PNL din Camera Deputaților 
și Senat 

Proiect depus  de Comuna Dumbrava 
Roșie   pe Programul National De 
Dezvoltarea Locala.   
Acesta este necesar pentru buna 
desfăşurare a activităţii elevilor acestei 
școli. 
 
 
Sursa de finanțare:  
Prin redistribuirea sumelor aferente 
Programului Național de Dezvoltare 
Locală  
 

90.  Anexa nr. 3/15 - Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administraţiei Publice şi 
Fondurilor Europene 
Capitolul 5001 / Grupa 51/Articol 
2/Alineat 38 - Programul Naţional de 
Dezvoltare Locală 
 

Se propune suplimentarea sumei prevăzute la Anexa nr.3/15 
/Capitolul 5001 / Grupa 51/Articol 2/Alineat 38 Programul 
Naţional de Dezvoltare Locală – cu suma de 15.000 mii lei în 
vederea întroducerii  rețelei de apă și canalizare în satul 
Pildești, comuna Cordun, Județul Neamț. 

 

 

Inițiatori:  
- Eugen Țapu-Nazare, senator PNL Neamț 
- Laurențiu Leoreanu, deputat PNL Neamț 
Grupurile parlamentare ale PNL din Camera Deputaților 
și Senat 

In comuna Cordun este necesar acest 
sistem de alimentare cu apa și canalizare 
pentru desfășurarea în condiții decente a 
activităților zilnice. 
 
Sursa de finanțare: prin redistribuirea 
sumelor aferente Programului Național de 
Dezvoltare Locală  
 

91.  Anexa nr. 3/15 - Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administraţiei Publice şi 
Fondurilor Europene 

Se propune suplimentarea sumei prevăzute la Anexa nr.3/15 
/Capitolul 5001 / Grupa 51/Articol 2/Alineat 38 
Programul Naţional de Dezvoltare Locală – cu suma de 

In comuna Moldoveni este necesară 
modernizarea iluminarului public pentru 
desfășurarea în condiții decente a 
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Capitolul 5001 / Grupa 51/Articol 
2/Alineat 38 - Programul Naţional de 
Dezvoltare Locală 
 

1.936,167 mii lei pentru modernizarea și extinderea sistemului 
de iluminat public în comuna Moldoveni, județul Neamț 

 

 

Inițiatori:  
- Eugen Țapu-Nazare, senator PNL Neamț 
- Laurențiu Leoreanu, deputat PNL Neamț 
Grupurile parlamentare ale PNL din Camera Deputaților 
și Senat 

activităților zilnice. 
 
Sursa de finanțare: prin redistribuirea 
sumelor aferente Programului Național de 
Dezvoltare Locală  
 

92.  Anexa nr. 3/15 - Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administraţiei Publice şi 
Fondurilor Europene 
Capitolul 5001 / Grupa 51/Articol 
2/Alineat 38 - Programul Naţional de 
Dezvoltare Locală 
 

Se alocă suma de 2.757,695 mii lei pentru reabilitarea si 
modernizarea școlii gimnaziale, comuna Moldoveni, Judetul 
Neamt 

 
Inițiatori:  
- Eugen Țapu-Nazare, senator PNL Neamț 
- Laurențiu Leoreanu, deputat PNL Neamț 
Grupurile parlamentare ale PNL din Camera Deputaților 
și Senat 

Sumele sunt necesare pentru buna 
desfăşurare a activităţii elevilor acestei 
școli. 
 
 
Sursa de finanțare: prin redistribuirea 
sumelor aferente Programului Național de 
Dezvoltare Locală  
 

93.  Anexa nr. 3/15 - Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administraţiei Publice şi 
Fondurilor Europene 
Capitolul 5001 / Grupa 51/Articol 
2/Alineat 38 - Programul Naţional de 
Dezvoltare Locală 
 

Se alocă suma de 5.066,811 mii lei pentru modernizarea și 
reabilitarea dumurilor de interes local din localitățile 
Moldoveni și Hociungi, Comuna Moldoveni, Judetul Neamț. 
 
Inițiatori:  
- Eugen Țapu-Nazare, senator PNL Neamț 
- Laurențiu Leoreanu, deputat PNL Neamț 
Grupurile parlamentare ale PNL din Camera Deputaților 
și Senat 

Starea precară a acestor drumuri face 
aproape imposibilă circulaţia locuitorilor. 
 
 
Sursa de finanțare: prin redistribuirea 
sumelor aferente Programului Național de 
Dezvoltare Locală  
 

94.  Anexa nr. 3/15 - Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administraţiei Publice şi 
Fondurilor Europene 

Se alocă suma de 10.523,125 mii lei pentru înfiinţare sistem 
de alimentare cu apă în comuna Boghicea, jud. Neamț. 
 

In comuna Boghicea este necesar acest 
sistem de alimentare cu apa și canalizare 
pentru desfășurarea în condiții decente a 
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Capitolul 5001 / Grupa 51/Articol 
2/Alineat 38 - Programul Naţional de 
Dezvoltare Locală 
 

Inițiatori:  
- Eugen Țapu-Nazare, senator PNL Neamț 
- Laurențiu Leoreanu, deputat PNL Neamț 
Grupurile parlamentare ale PNL din Camera Deputaților 
și Senat 

activităților zilnice. 
 
Sursa de finanțare: prin redistribuirea 
sumelor aferente Programului Național de 
Dezvoltare Locală  
 

95.  Anexa nr. 3/15 - Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administraţiei Publice şi 
Fondurilor Europene 
Capitolul 5001 / Grupa 51/Articol 
2/Alineat 38 - Programul Naţional de 
Dezvoltare Locală 
 

Se alocă suma de 1.695,364 mii lei pentru construire grădiniţă 
cu program normal în satul Slobozia, comuna Boghicea. 
 
Inițiatori:  
- Eugen Țapu-Nazare, senator PNL Neamț 
- Laurențiu Leoreanu, deputat PNL Neamț 
Grupurile parlamentare ale PNL din Camera Deputaților 
și Senat 

Sumele sunt necesare pentru buna 
desfăşurare a activităţii preșcolarilor 
acestor grădinițe. 
 
Sursa de finanțare: prin redistribuirea 
sumelor aferente Programului Național de 
Dezvoltare Locală  
 

96.  Anexa nr. 3/15 - Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administraţiei Publice şi 
Fondurilor Europene 
Capitolul 5001 / Grupa 51/Articol 
2/Alineat 38 - Programul Naţional de 
Dezvoltare Locală 
 

Se alocă suma de 2.573,915 mii lei pentru reabilitare, 
modernizare, extindere şi dotare şcoala Boghicea, jud. Neamţ. 
 
Inițiatori:  
- Eugen Țapu-Nazare, senator PNL Neamț 
- Laurențiu Leoreanu, deputat PNL Neamț 
Grupurile parlamentare ale PNL din Camera Deputaților 
și Senat 

Sumele sunt necesare pentru buna 
desfăşurare a activităţii elevilor acestei 
școli. 
 
Sursa de finanțare: prin redistribuirea 
sumelor aferente Programului Național de 
Dezvoltare Locală  

97.  Anexa nr. 3/15 - Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administraţiei Publice şi 
Fondurilor Europene 
Capitolul 5001 / Grupa 51/Articol 
2/Alineat 38 - Programul Naţional de 
Dezvoltare Locală 
 

Se alocă suma de 7.304,274 mii lei  pentru modernizare 
drumuri comunale în comuna Trifești, județul Neamț  
 
Inițiatori:  
- Eugen Țapu-Nazare, senator PNL Neamț 
- Laurențiu Leoreanu, deputat PNL Neamț 
Grupurile parlamentare ale PNL din Camera Deputaților 
și Senat 

Stadiu proiect : depus la MDRAP 
Starea precară a acestor drumuri face 
aproape imposibilă circulaţia locuitorilor. 
Sursa de finanțare: prin redistribuirea 
sumelor aferente Programului Național de 
Dezvoltare Locală  
 

98.  Anexa nr. 3/15 - Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administraţiei Publice şi 
Fondurilor Europene 
Capitolul 5001 / Grupa 51/Articol 

Se alocă suma de 2.807,354 mii lei  pentru  renovare și dotare 
a căminului cultural din sat Trifești, comuna Trifești, județul 
Neamț. 
 

Stadiu proiect: depus la AFIR 
Necesitatea existenţei de spaţii adecvate 
pentru desfăşurarea evenimentelor 
culturale şi de altă natură, la nivelul 
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2/Alineat 38 - Programul Naţional de 
Dezvoltare Locală 
 

Inițiatori:  
- Eugen Țapu-Nazare, senator PNL Neamț 
- Laurențiu Leoreanu, deputat PNL Neamț 
Grupurile parlamentare ale PNL din Camera Deputaților 
și Senat 

comunei Trifesti. 
 
Sursa de finanțare: prin redistribuirea 
sumelor aferente Programului Național de 
Dezvoltare Locală  
 

99.  Anexa nr. 3/15 - Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administraţiei Publice şi 
Fondurilor Europene 
Capitolul 5001 / Grupa 51/Articol 
2/Alineat 38 - Programul Naţional de 
Dezvoltare Locală 
 

Se alocă suma de  116,25 mii lei pentru  modernizare spațiu 
public de agrement - teren de sport, în localitatea Trifești, 
comuna Trifesti, judetul Neamt  
 
 
Inițiatori:  
- Eugen Țapu-Nazare, senator PNL Neamț 
- Laurențiu Leoreanu, deputat PNL Neamț 
Grupurile parlamentare ale PNL din Camera Deputaților 
și Senat 

Stadiu proiect: depus la GAL 
Pentru buna desfăşurare a activităţii 
scolare sportive a elevilor este necesară 
amenajarea unui  teren de sport amenajat 
corespunzător, care să asigure elevilor  
condiţiile optime şi mai ales  siguranţa 
necesară în desfăşurarea activităţilor 
sportive. 
 
Sursa de finanțare: prin redistribuirea 
sumelor aferente Programului Național de 
Dezvoltare Locală  

100. Anexa nr. 3/15 - Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administraţiei Publice şi 
Fondurilor Europene 
Capitolul 5001 / Grupa 51/Articol 
2/Alineat 38 - Programul Naţional de 
Dezvoltare Locală 
 

Se alocă suma de 13.920 mii lei  pentru  realizare  sistem de 
alimentare cu apă și de canalizare în sat Miron Costin, comuna 
Trifești, județul Neamț. 
 
 
Inițiatori:  
- Eugen Țapu-Nazare, senator PNL Neamț 
- Laurențiu Leoreanu, deputat PNL Neamț 
Grupurile parlamentare ale PNL din Camera Deputaților 
și Senat 

Stadiu proiect; Proiectul a fost selectat 
pentru finantare 
In comuna Trifești este necesar acest 
sistem de alimentare cu apa pentru 
desfășurarea în condiții decente a 
activităților zilnice. 
 
Sursa de finanțare: prin redistribuirea 
sumelor aferente Programului Național de 
Dezvoltare Locală  
 

101. Anexa nr. 3/15 - Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administraţiei Publice şi 
Fondurilor Europene 
Capitolul 5001 / Grupa 51/Articol 
2/Alineat 38 - Programul Naţional de 

Se alocă suma de 809,584 mii lei pentru  modernizare dumuri 
locale, satele  Munteni și Răucești, comuna Răucești, județul 
Neamț. 
 
Inițiatori:  

Starea precară a acestor drumuri face 
aproape imposibilă circulaţia locuitorilor. 
 
 
Sursa de finanțare: prin redistribuirea 
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Dezvoltare Locală 
 

- Eugen Țapu-Nazare, senator PNL Neamț 
- Laurențiu Leoreanu, deputat PNL Neamț 
Grupurile parlamentare ale PNL din Camera Deputaților 
și Senat 

sumelor aferente Programului Național de 
Dezvoltare Locală  
 

102. Anexa nr. 3/15 - Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administraţiei Publice şi 
Fondurilor Europene 
Capitolul 5001 / Grupa 51/Articol 
2/Alineat 38 - Programul Naţional de 
Dezvoltare Locală 
 

Se alocă suma de 2.905,429 mii lei pentru  modernizarea DC 
223 L=1,468 km, DS 79 tronson 1 L=0,784, drum local 79 
tronson 2 L=0,574 km și drum local 88 L=0,492 km, Comuna 
Răucești, județul Neamț. 
Inițiatori:  
- Eugen Țapu-Nazare, senator PNL Neamț 
- Laurențiu Leoreanu, deputat PNL Neamț 
Grupurile parlamentare ale PNL din Camera Deputaților 
și Senat 

Starea precară a acestor drumuri face 
aproape imposibilă circulaţia locuitorilor. 
 
Sursa de finanțare: prin redistribuirea 
sumelor aferente Programului Național de 
Dezvoltare Locală  
 

103. Anexa nr. 3/15 - Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administraţiei Publice şi 
Fondurilor Europene 
Capitolul 5001 / Grupa 51/Articol 
2/Alineat 38 - Programul Naţional de 
Dezvoltare Locală 
 

Se alocă suma de 952,527 mii  lei pentru  reabilitarea și 
modernizarea Școlii nr. 2 "Mihail Kogalniceanu", sat 
Răucești, comuna Răucești, județul Neamț. 
 
Inițiatori:  
- Eugen Țapu-Nazare, senator PNL Neamț 
- Laurențiu Leoreanu, deputat PNL Neamț 
Grupurile parlamentare ale PNL din Camera Deputaților 
și Senat 

Sumele sunt necesare pentru buna 
desfăşurare a activităţii elevilor acestei 
școli. 
 
Sursa de finanțare: prin redistribuirea 
sumelor aferente Programului Național de 
Dezvoltare Locală  
 

104. Anexa nr. 3/15 - Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administraţiei Publice şi 
Fondurilor Europene 
Capitolul 5001 / Grupa 51/Articol 
2/Alineat 38 - Programul Naţional de 
Dezvoltare Locală 
 

Se alocă suma de 894,294 mii lei pentru  reabilitarea și 
modernizarea Școlii Gimnaziale nr. 1, corp A și B, sat 
Răucești, comuna Răucești, județul Neamț. 
 
Inițiatori:  
- Eugen Țapu-Nazare, senator PNL Neamț 
- Laurențiu Leoreanu, deputat PNL Neamț 
Grupurile parlamentare ale PNL din Camera Deputaților 
și Senat 

Sumele sunt necesare pentru buna 
desfăşurare a activităţii elevilor acestei 
școli. 
 
 
Sursa de finanțare: prin redistribuirea 
sumelor aferente Programului Național de 
Dezvoltare Locală  
 

105. Anexa nr. 3/15 - Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administraţiei Publice şi 
Fondurilor Europene 

Se alocă suma de 1.428,303 mii lei pentru  construire sediu 
primărie în comuna Răucești, județul Neamț. 
 

Suma solicitată este necesară pentru 
realizarea obiectivului de investiții. 
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Capitolul 5001 / Grupa 51/Articol 
2/Alineat 38 - Programul Naţional de 
Dezvoltare Locală 
 

Inițiatori:  
- Eugen Țapu-Nazare, senator PNL Neamț 
- Laurențiu Leoreanu, deputat PNL Neamț 
Grupurile parlamentare ale PNL din Camera Deputaților 
și Senat 

Sursa de finanțare: prin redistribuirea 
sumelor aferente Programului Național de 
Dezvoltare Locală  
 

106. Anexa nr. 3/15 - Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administraţiei Publice şi 
Fondurilor Europene 
Capitolul 5001 / Grupa 51/Articol 
2/Alineat 38 - Programul Naţional de 
Dezvoltare Locală 
 

Se alocă suma de 590,895 mii lei pentru  modernizarea străzii 
Bălțătești, cartier Dărmănești, municipiul Piatra-Neamț, județ 
Neamț. 
 
Inițiatori:  
- Eugen Țapu-Nazare, senator PNL Neamț 
- Laurențiu Leoreanu, deputat PNL Neamț 
Grupurile parlamentare ale PNL din Camera Deputaților 
și Senat 

Artera carosabilă în lungime de 0.552 km 
care asigura legatura locuitorilor de pe 
strada către artera principală strada 1 
Decembrie 1918; este drum categoria a III-
a, in prezent pietruit, se propune prin 
proiect asfaltarea in doua straturi si 
bordurarea; profilul transversal aplicabil 
este parte carosabila 3,00-6,00 m încadrată 
cu borduri de beton de 20x25 cm/fază 
Proiect Tehnic 
 
Sursa de finanțare: prin redistribuirea 
sumelor aferente Programului Național de 
Dezvoltare Locală  

107. Anexa nr. 3/15 - Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administraţiei Publice şi 
Fondurilor Europene 
Capitolul 5001 / Grupa 51/Articol 
2/Alineat 38 - Programul Naţional de 
Dezvoltare Locală 
 

Se alocă suma de 76,181 mii  lei pentru  modernizarea străzii 
Barajului, cartier Sărata, municipiul Piatra-Neamț, județ 
Neamț. 
 
Inițiatori:  
- Eugen Țapu-Nazare, senator PNL Neamț 
- Laurențiu Leoreanu, deputat PNL Neamț 
Grupurile parlamentare ale PNL din Camera Deputaților 
și Senat 

Artera carosabilă în lungime de 0.128 km 
care asigura legatura locuitorilor de pe 
strada către artera principală strada Petru 
Movila; este drum categoria a IV-a, in 
prezent pietruit, se propune prin proiect 
asfaltarea in doua straturi si bordurarea; 
profilul transversal aplicabil este parte 
carosabila 3,50 m încadrată cu borduri de 
beton de 20x25 cm/fază Proiect Tehnic 
 
Sursa de finanțare: prin redistribuirea 
sumelor aferente Programului Național de 
Dezvoltare Locală  

108. Anexa nr. 3/15 - Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administraţiei Publice şi 

Se alocă suma de 61,335 mii lei pentru  modernizarea străzii 
Cicoarei, cartier Dărmănești, municipiul Piatra-Neamț, județ 

Artera carosabilă în lungime de 0.079 km 
care asigura legatura locuitorilor de pe 
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Fondurilor Europene 
Capitolul 5001 / Grupa 51/Articol 
2/Alineat 38 - Programul Naţional de 
Dezvoltare Locală 
 

Neamț. 
 
Inițiatori:  
- Eugen Țapu-Nazare, senator PNL Neamț 
- Laurențiu Leoreanu, deputat PNL Neamț 
Grupurile parlamentare ale PNL din Camera Deputaților 
și Senat 

strada către strada Bălțătești din care se 
ajunge la artera principală strada 1 
Decembrie 1918; este drum categoria a IV-
a, in prezent pietruit, se propune prin 
proiect asfaltarea in doua straturi si 
bordurarea; profilul transversal aplicabil 
este parte carosabila 3,50 m încadrată cu 
borduri de beton de 20x25 cm/fază Proiect 
Tehnic 
 
 
Sursa de finanțare: prin redistribuirea 
sumelor aferente Programului Național de 
Dezvoltare Locală  

109. Anexa nr. 3/15 - Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administraţiei Publice şi 
Fondurilor Europene 
Capitolul 5001 / Grupa 51/Articol 
2/Alineat 38 - Programul Naţional de 
Dezvoltare Locală 
 

Se alocă suma de 114,078 lei pentru  modernizarea străzii 
Cucului, cartier Sărata, municipiul Piatra-Neamț, județ Neamț 
 
 
Inițiatori:  
- Eugen Țapu-Nazare, senator PNL Neamț 
- Laurențiu Leoreanu, deputat PNL Neamț 
Grupurile parlamentare ale PNL din Camera Deputaților 
și Senat 

Artera carosabilă în lungime de 0.155 km 
care asigura legatura locuitorilor la artera 
principală strada Petru Movila; este drum 
categoria a IV-a, in prezent pietruit, se 
propune prin proiect asfaltarea in doua 
straturi si bordurarea; profilul transversal 
aplicabil este parte carosabila 3,50 m 
încadrată cu borduri de beton de 20x25 cm. 
 
Sursa de finanțare: prin redistribuirea 
sumelor aferente Programului Național de 
Dezvoltare Locală  

110. Anexa nr. 3/15 - Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administraţiei Publice şi 
Fondurilor Europene 
Capitolul 5001 / Grupa 51/Articol 
2/Alineat 38 - Programul Naţional de 
Dezvoltare Locală 
 

Se alocă suma de 31,068 mii lei pentru  modernizarea străzii 
Dudului, cartier Dărmănești, municipiul Piatra-Neamț, județ 
Neamț 
 
Inițiatori:  
- Eugen Țapu-Nazare, senator PNL Neamț 
- Laurențiu Leoreanu, deputat PNL Neamț 
Grupurile parlamentare ale PNL din Camera Deputaților 

Artera carosabilă în lungime de 0.037 km 
care asigura legatura locuitorilor de pe 
strada către strada Bălțătești din care se 
ajunge la artera principală strada 1 
Decembrie 1918; este drum categoria a IV-
a, in prezent pietruit, se propune prin 
proiect asfaltarea in doua straturi si 
bordurarea; profilul transversal aplicabil 
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și Senat este parte carosabila 3,50 m încadrată cu 
borduri de beton de 20x25 cm. 
 
Sursa de finanțare: prin redistribuirea 
sumelor aferente Programului Național de 
Dezvoltare Locală  

111. Anexa nr. 3/15 - Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administraţiei Publice şi 
Fondurilor Europene 
Capitolul 5001 / Grupa 51/Articol 
2/Alineat 38 - Programul Naţional de 
Dezvoltare Locală 
 

Se alocă suma de 27,100 mii lei pentru  modernizarea străzii 
Lalelelor, cartier Dărmănești, municipiul Piatra-Neamț, județ 
Neamț. 
 
Inițiatori:  
- Eugen Țapu-Nazare, senator PNL Neamț 
- Laurențiu Leoreanu, deputat PNL Neamț 
Grupurile parlamentare ale PNL din Camera Deputaților 
și Senat 

Artera carosabilă în lungime de 0.030 km 
care asigura legatura locuitorilor de pe 
strada către strada Bălțătești din care se 
ajunge la artera principală strada 1 
Decembrie 1918; este drum categoria a IV-
a, in prezent pietruit, se propune prin 
proiect asfaltarea in doua straturi si 
bordurarea; profilul transversal aplicabil 
este parte carosabila 3,50 m încadrată cu 
borduri de beton de 20x25 cm/fază Proiect 
Tehnic 
 
Sursa de finanțare: prin redistribuirea 
sumelor aferente Programului Național de 
Dezvoltare Locală  

112. Anexa nr. 3/15 - Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administraţiei Publice şi 
Fondurilor Europene 
Capitolul 5001 / Grupa 51/Articol 
2/Alineat 38 - Programul Naţional de 
Dezvoltare Locală 
 

Se alocă suma de 59,189 mii lei pentru  modernizarea străzii 
Macului, cartier Dărmănești, municipiul Piatra-Neamț, județ 
Neamț. 
 
Inițiatori:  
- Eugen Țapu-Nazare, senator PNL Neamț 
- Laurențiu Leoreanu, deputat PNL Neamț 
Grupurile parlamentare ale PNL din Camera Deputaților 
și Senat 

Artera carosabilă în lungime de 0.075 km 
care asigura legatura locuitorilor de pe 
strada către strada Bălțătești din care se 
ajunge la artera principală strada 1 
Decembrie 1918; este drum categoria a IV-
a, in prezent pietruit, se propune prin 
proiect asfaltarea in doua straturi si 
bordurarea; profilul transversal aplicabil 
este parte carosabila 3,50 m încadrată cu 
borduri de beton de 20x25 cm/fază Proiect 
Tehnic 
 
Sursa de finanțare: prin redistribuirea 
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sumelor aferente Programului Național de 
Dezvoltare Locală  

113. Anexa nr. 3/15 - Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administraţiei Publice şi 
Fondurilor Europene 
Capitolul 5001 / Grupa 51/Articol 
2/Alineat 38 - Programul Naţional de 
Dezvoltare Locală 
 

Suma de 3.086,646 mii lei pentru  modernizarea străzii Pârâul 
Doamnei, municipiul Piatra-Neamț, județ Neamț 
 
Inițiatori:  
- Eugen Țapu-Nazare, senator PNL Neamț 
- Laurențiu Leoreanu, deputat PNL Neamț 
Grupurile parlamentare ale PNL din Camera Deputaților 
și Senat 

Artera carosabilă în lungime de 2,270km 
în zona cunoscuta Peste Vale, o zonă cu 
ridicat potențial turistic; este drum 
categoria a V-a, in prezent pietruit, se 
propune prin proiect asfaltarea in doua 
straturi cu bordurare si executie rigole 
betonate si carosabile pentru preluarea 
apelor pluviale; profilul transversal 
aplicabil este parte carosabila 4,00-5,00 m 
încadrată cu borduri de beton de 20x25 
cm/fază Proiect Tehnic 
 
Sursa de finanțare: prin redistribuirea 
sumelor aferente Programului Național de 
Dezvoltare Locală  

114. Anexa nr. 3/15 - Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administraţiei Publice şi 
Fondurilor Europene 
Capitolul 5001 / Grupa 51/Articol 
2/Alineat 38 - Programul Naţional de 
Dezvoltare Locală 
 

Se aloca suma de 436,015 mii lei pentru  modernizarea străzii 
Vestului, cartier Dărmănești, municipiul Piatra-Neamț, județ 
Neamț. 
 
 
Inițiatori:  
- Eugen Țapu-Nazare, senator PNL Neamț 
- Laurențiu Leoreanu, deputat PNL Neamț 
Grupurile parlamentare ale PNL din Camera Deputaților 
și Senat 

Artera carosabilă în lungime de 0.614 km 
care asigura legatura locuitorilor de pe 
strada către strada Apusului din care se 
ajunge la artera principală strada 1 
Decembrie 1918; este drum categoria a IV-
a, in prezent pietruit, se propune prin 
proiect asfaltarea in doua straturi si 
bordurarea; profilul transversal aplicabil 
este parte carosabila 3,50 m încadrată cu 
borduri de beton de 20x25 cm/fază PUZ 
 
Sursa de finanțare: prin redistribuirea 
sumelor aferente Programului Național de 
Dezvoltare Locală  

115. Anexa nr. 3/15 - Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administraţiei Publice şi 
Fondurilor Europene 

Se alocă suma de 903,087 mii lei pentru  obiectiv de investiții 
”Amenajare Casa Căsătoriilor corp C3”, municipiul Piatra-
Neamț, județ Neamț. 

Imobilul C3 este situat în centrul oraşului, 
în Zona protejată Curtea Domnească şi se 
doreşte reabilitarea acestuia prin 
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Capitolul 5001 / Grupa 51/Articol 
2/Alineat 38 - Programul Naţional de 
Dezvoltare Locală 
 

 
Inițiatori:  
- Eugen Țapu-Nazare, senator PNL Neamț 
- Laurențiu Leoreanu, deputat PNL Neamț 
Grupurile parlamentare ale PNL din Camera Deputaților 
și Senat 

recompartimentare interioară, realizarea 
unui acces nou în clădire, reabilitarea 
şarpantei; caracteristicile construcţiei: 
regim de înălţime S+P+1E+Pod, suprafaţă 
construită= 448 mp, suprafaţă 
desfăşurată=891 mp/fază Proiect 
Tehnic+Autorizaţie de Construire 
 
Sursa de finanțare: prin redistribuirea 
sumelor aferente Programului Național de 
Dezvoltare Locală  

116. Anexa nr. 3/15 - Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administraţiei Publice şi 
Fondurilor Europene 
Capitolul 5001 / Grupa 51/Articol 
2/Alineat 38 - Programul Naţional de 
Dezvoltare Locală 
 

Se alocă suma de 4.399,485 mii lei  pentru  renovarea, 
modernizarea și dotarea Căminului cultural, sat Bicazu 
Ardelean, Comuna Bicazu Ardelean, Judetul Neamț. 
 
 
Inițiatori:  
- Eugen Țapu-Nazare, senator PNL Neamț 
- Laurențiu Leoreanu, deputat PNL Neamț 
Grupurile parlamentare ale PNL din Camera Deputaților 
și Senat 

Proiect depus pe FEADR , submasura 7,6 
Investitii asociate cu protejarea 
patrimoniului cultural 
Necesitatea existenţei de spaţii adecvate 
pentru desfăşurarea evenimentelor 
culturale şi de altă natură, la nivelul 
comunei Bicazu Ardelean. 
Sursa de finanțare: prin redistribuirea 
sumelor aferente Programului Național de 
Dezvoltare Locală  
 

117. Anexa nr. 3/15 - Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administraţiei Publice şi 
Fondurilor Europene 
Capitolul 5001 / Grupa 51/Articol 
2/Alineat 38 - Programul Naţional de 
Dezvoltare Locală 
 

Se alocă suma de 7.667,165 mii lei  pentru  modernizarea 
infrastructurii rutiere locale  în comuna Bicazu Ardelean, 
Județul Neamț. 
 
Inițiatori:  
- Eugen Țapu-Nazare, senator PNL Neamț 
- Laurențiu Leoreanu, deputat PNL Neamț 
Grupurile parlamentare ale PNL din Camera Deputaților 
și Senat 

Proiect depus pe FEADR , submasura 7,2 
"Investitii in crearea si modernizarea 
infrastructurii de baza la scara mica " 
Starea precară a acestor drumuri face 
aproape imposibilă circulaţia locuitorilor. 
 
Sursa de finanțare: prin redistribuirea 
sumelor aferente Programului Național de 
Dezvoltare Locală  

118. Anexa nr. 3/15 - Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administraţiei Publice şi 
Fondurilor Europene 

Se alocă suma de 2.697 mii lei  pentru  construire si dotare 
Gradinita in satul Bicazu Ardelean, comuna Bicazu Ardelean, 
judetul Neamt. 

Proiect depus pe FEADR , submasura 7,2 
"Investitii in crearea si modernizarea 
infrastructurii de baza la scara mica " 
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Capitolul 5001 / Grupa 51/Articol 
2/Alineat 38 - Programul Naţional de 
Dezvoltare Locală 
 

 

Inițiatori: 

Eugen Țapu-Nazare, senator PNL Neamț 
Laurențiu Leoreanu, deputat PNL Neamț 
Grupurile parlamentare ale PNL din Camera Deputaților 
și Senat 

Sumele sunt necesare pentru buna 
desfăşurare a activităţii preșcolarilor 
acestei grădinițe. 
 
 
Sursa de finanțare: prin redistribuirea 
sumelor aferente Programului Național de 
Dezvoltare Locală  

119. Anexa nr. 3/15 - Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administraţiei Publice şi 
Fondurilor Europene 
Capitolul 5001 / Grupa 51/Articol 
2/Alineat 38 - Programul Naţional de 
Dezvoltare Locală 
 

Se alocă suma de 5.590 mii lei  pentru  infiintare retea publica 
de apa uzata si statie de epurare in comuna Bicazu Ardelean, 
judetul Neamt. 
 

Inițiatori: 

Eugen Țapu-Nazare, senator PNL Neamț 
Laurențiu Leoreanu, deputat PNL Neamț 
Grupurile parlamentare ale PNL din Camera Deputaților 
și Senat 

Proiect depus pe FEADR , submasura 7,2 
"Investitii in crearea si modernizarea 
infrastructurii de baza la scara mica " 
In comuna Bicazu Ardelean este necesară 
această retea publica de apa uzata si statie 
de epurare pentru desfășurarea în condiții 
decente a activităților zilnice. 
Sursa de finanțare: prin redistribuirea 
sumelor aferente Programului Național de 
Dezvoltare Locală  

120. Anexa nr. 3/15 - Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administraţiei Publice şi 
Fondurilor Europene 
Capitolul 5001 / Grupa 51/Articol 
2/Alineat 38 - Programul Naţional de 
Dezvoltare Locală 
 

Se alocă suma de 1.382 mii lei  pentru  Reabilitare si extindere 
scoala cu clasele I – VIII nr. 1 Ceahlau - „Grigore 
Ungureanu”,  in comuna Ceahlau , judetul Neamt. 
 
Inițiatori: 
Eugen Țapu-Nazare, senator PNL Neamț 
Laurențiu Leoreanu, deputat PNL Neamț 
Grupurile parlamentare ale PNL din Camera Deputaților 
și Senat 

Sumele sunt necesare pentru buna 
desfăşurare a activităţii elevilor acestei 
școli. 
 
 
 
Sursa de finanțare: prin redistribuirea 
sumelor aferente Programului Național de 
Dezvoltare Locală  
 

121. Anexa nr. 3/15 - Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administraţiei Publice şi 
Fondurilor Europene 
Capitolul 5001 / Grupa 51/Articol 
2/Alineat 38 - Programul Naţional de 

Se alocă suma de  5.274 mii lei  pentru  Modernizare drumuri 
de interes local in comuna Ceahlau, judetul Neamt. 
 
 
Inițiatori: 

Starea precară a acestor drumuri face 
aproape imposibilă circulaţia locuitorilor. 
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Dezvoltare Locală 
 

Eugen Țapu-Nazare, senator PNL Neamț 
Laurențiu Leoreanu, deputat PNL Neamț 
Grupurile parlamentare ale PNL din Camera Deputaților 
și Senat 

Sursa de finanțare: prin redistribuirea 
sumelor aferente Programului Național de 
Dezvoltare Locală  
 

122. Anexa nr. 3/15 - Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administraţiei Publice şi 
Fondurilor Europene 
Capitolul 5001 / Grupa 51/Articol 
2/Alineat 38 - Programul Naţional de 
Dezvoltare Locală 
 

Se alocă suma de 4.161 mii lei  pentru  Conservarea, 
restaurarea și protecția clădirii „Casa Celibidache” municipiul 
Roman, județul Neamț. 
 
Inițiatori: 
Eugen Țapu-Nazare, senator PNL Neamț 
Laurențiu Leoreanu, deputat PNL Neamț 
Grupurile parlamentare ale PNL din Camera Deputaților 
și Senat 

Suma solicitată este necesară pentru 
realizarea obiectivului de investiții, pentru 
valorificarea patrimoniului cultural. 
 
Sursa de finanțare: prin redistribuirea 
sumelor aferente Programului Național de 
Dezvoltare Locală  
 

123. Anexa nr. 3/15 - Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administraţiei Publice şi 
Fondurilor Europene 
Capitolul 5001 / Grupa 51/Articol 
2/Alineat 38 - Programul Naţional de 
Dezvoltare Locală 
 

Se alocă suma de 5.009 mii lei  pentru  Modernizare drumuri 
de interes local în comuna Tămășeni, județul Neamț. 
 
 

Inițiatori: 

Eugen Țapu-Nazare, senator PNL Neamț 
Laurențiu Leoreanu, deputat PNL Neamț 
Grupurile parlamentare ale PNL din Camera Deputaților 
și Senat 

Starea precară a acestor drumuri face 
aproape imposibilă circulaţia locuitorilor. 
 
 
Sursa de finanțare: prin redistribuirea 
sumelor aferente Programului Național de 
Dezvoltare Locală  
 

124. Anexa nr. 3/15 - Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administraţiei Publice şi 
Fondurilor Europene 
Capitolul 5001 / Grupa 51/Articol 
2/Alineat 38 - Programul Naţional de 
Dezvoltare Locală 
 

Se alocă suma de 1.837 mii lei  pentru  Modernizare și 
extindere Liceul Tehnologic Adjudeni, comuna Tămășeni, 
județul Neamț 
 
 

Inițiatori: 

Eugen Țapu-Nazare, senator PNL Neamț 
Laurențiu Leoreanu, deputat PNL Neamț 

Sumele sunt necesare pentru buna 
desfăşurare a activităţii elevilor acestui 
Liceu. 
 
 
 
Sursa de finanțare: prin redistribuirea 
sumelor aferente Programului Național de 
Dezvoltare Locală  
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Grupurile parlamentare ale PNL din Camera Deputaților 
și Senat 

125. Anexa nr. 3/15 - Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administraţiei Publice şi 
Fondurilor Europene 
Capitolul 5001 / Grupa 51/Articol 
2/Alineat 38 - Programul Naţional de 
Dezvoltare Locală 
 

Se alocă suma de 10.631 mii lei  pentru  Extindere rețea de 
alimentare cu apă în comuna Tămășeni, județul Neamț și 
Extindere rețea de canalizare în comuna Tămășeni, județul 
Neamț 
 
 

Inițiatori: 

Eugen Țapu-Nazare, senator PNL Neamț 
Laurențiu Leoreanu, deputat PNL Neamț 
Grupurile parlamentare ale PNL din Camera Deputaților 
și Senat 

In comuna Tămășeni este necesar acest 
sistem de alimentare cu apa pentru 
desfășurarea în condiții decente a 
activităților zilnice. 
 
 
Sursa de finanțare: prin redistribuirea 
sumelor aferente Programului Național de 
Dezvoltare Locală  
 

126. Anexa nr. 3/15 - Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administraţiei Publice şi 
Fondurilor Europene 
Capitolul 5001 / Grupa 51/Articol 
2/Alineat 38 - Programul Naţional de 
Dezvoltare Locală 
 

Se alocă suma de 3.378 mii lei  pentru  Sală de sport din 
cadrul proiectului „Campus școlar tip-10 săli de clasă 
Adjudeni”, comuna Tămășeni, județul Neamț 
 

Inițiatori: 

Eugen Țapu-Nazare, senator PNL Neamț 
Laurențiu Leoreanu, deputat PNL Neamț 
Grupurile parlamentare ale PNL din Camera Deputaților 
și Senat 

Sumele sunt necesare pentru buna 
desfăşurare a activităţii elevilor acestei 
școli. 
 
 
 
Sursa de finanțare: prin redistribuirea 
sumelor aferente Programului Național de 
Dezvoltare Locală  
 

127. Anexa nr. 3 /15 /01 MINISTERUL 
DEZVOLTARII REGIONALE, 
ADMINISTRATIEI PUBLICE SI 
FONDURILOR EUROPENE Capitol 
5001/Grupa 51/ art. 2/ alin. 38 
PROGRAMUL NAŢIONAL DE 
DEZVOLTARE LOCALĂ 

Se propune suplimentarea cu suma de 10.000 mii lei în 
vederea reabilitării rețelei electrice din  localitatea Berteştii de 
Jos, județul Brăila 
 
 
 
Autori: 
Deputat Antoneta IONIȚĂ 

Din cauza vechimii, rețeaua de energie 
electrică din această localitate necesită o 
reabilitare urgentă. Investiția va fi utilizată 
pentru pentru a preîntâmpina producerea 
unor incidente nedorite în alimentarea cu 
energie electrică. 
 
Sursa de finanţare: Prin redistribuirea 
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Deputat Vasile VARGA 
Grupurile parlamentare ale PNL din Camera Deputaţilor 
şi Senat 
 

creditelor bugetare prevăzute la Anexa 3/ 
15/27/ Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administrației Publice și Fondurilor 
Europene/ Programul Naţional de 
Dezvoltare Locală 

128. Anexa nr. 3 /15 /01 MINISTERUL 
DEZVOLTARII REGIONALE, 
ADMINISTRATIEI PUBLICE SI 
FONDURILOR EUROPENE Capitol 
5001/Grupa 51/ art. 2/ alin. 38 
PROGRAMUL NAŢIONAL DE 
DEZVOLTARE LOCALĂ 

Se propune suplimentarea cu suma de 10.000 mii lei în 
vederea Extinderii rețelei de iluminat electric din Cartier 
Tineret, localitatea CAZASU, județul Brăila. 
 
Autori: 
Deputat Antoneta IONIȚĂ 
Deputat Vasile VARGA 
Grupurile parlamentare ale PNL din Camera Deputaţilor 
şi Senat 
 

Datorită dezvoltării localității Cazasu este 
necesară și extinderea rețelei de iluminat 
electric în Cartier Tineret din această 
localitate. 
 
Sursa de finanţare: Prin redistribuirea 
creditelor bugetare prevăzute la Anexa 3/ 
15/27/ Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administrației Publice și Fondurilor 
Europene/ Programul Naţional de 
Dezvoltare Locală 

129. Anexa nr. 3 /15 /01 MINISTERUL 
DEZVOLTARII REGIONALE, 
ADMINISTRATIEI PUBLICE SI 
FONDURILOR EUROPENE Capitol 
5001/Grupa 51/ art. 2/ alin. 38 
PROGRAMUL NAŢIONAL DE 
DEZVOLTARE LOCALĂ 

Se propune suplimentarea cu suma de 10.000 mii lei în 
vederea Reabilitării Căminului cultural din localitatea 
CAZASU, județul Brăila. 
 
Autori: 
Deputat Antoneta IONIȚĂ 
Deputat Vasile VARGA 
Grupurile parlamentare ale PNL din Camera Deputaţilor 
şi Senat 
 

Din cauza deteriorării avansate a 
Căminului Cultural din localitatea Cazasu 
este necesară alocarea unor fonduri 
suplimentare pentru reabilitare. 
 
Sursa de finanţare: Prin redistribuirea 
creditelor bugetare prevăzute la Anexa 3/ 
15/27/ Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administrației Publice și Fondurilor 
Europene/ Programul national de 
constructii de interes public sau social 
anexa 3/15/27, Subprogramul Asezaminte 
culturale, cod program 1324 

130. Anexa nr. 3 /15 /01 MINISTERUL 
DEZVOLTARII REGIONALE, 
ADMINISTRATIEI PUBLICE SI 
FONDURILOR EUROPENE Capitol 
5001/Grupa 51/ art. 2/ alin. 38 

Se propune suplimentarea cu suma de 10.000 mii lei în 
vederea reabilitării rețelei electrice din localitatea CIREŞU, 
județul Brăila. 
 
Autori: 

Din cauza vechimii, rețeaua de energie 
electrică din această localitate necesită o 
reabilitare urgentă. Investiția va fi utilizată 
pentru pentru a preîntâmpina producerea 
unor incidente nedorite în alimentarea cu 
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PROGRAMUL NAŢIONAL DE 
DEZVOLTARE LOCALĂ 

Deputat Antoneta IONIȚĂ 
Deputat Vasile VARGA 
Grupurile parlamentare ale PNL din Camera Deputaţilor 
şi Senat 
 

energie electrică. 
 
Sursa de finanţare: Prin redistribuirea 
creditelor bugetare prevăzute la Anexa 3/ 
15/27/ Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administrației Publice și Fondurilor 
Europene/ Programul Naţional de 
Dezvoltare Locală 

131. Anexa nr. 3 /15 /01 MINISTERUL 
DEZVOLTARII REGIONALE, 
ADMINISTRATIEI PUBLICE SI 
FONDURILOR EUROPENE Capitol 
5001/Grupa 51/ art. 2/ alin. 38 
PROGRAMUL NAŢIONAL DE 
DEZVOLTARE LOCALĂ 

Se propune suplimentarea cu suma de 4.000 mii lei în vederea 
Reabilitării Căminului cultural din localitatea FRECĂȚEI, 
județul Brăila. 
 
Autori: 
Deputat Antoneta IONIȚĂ 
Deputat Vasile VARGA 
Grupurile parlamentare ale PNL din Camera Deputaţilor 
şi Senat 
 

Din cauza deteriorării avansate a 
Căminului Cultural din localitatea 
FRECĂȚEI este necesară alocarea unor 
fonduri suplimentare pentru reabilitare. 
 
Sursa de finanţare: Prin redistribuirea 
creditelor bugetare prevăzute la Anexa 3/ 
15/27/ Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administrației Publice și Fondurilor 
Europene/ Programul national de 
constructii de interes public sau social 
anexa 3/15/27, Subprogramul Asezaminte 
culturale, cod program 1324 

132. Anexa nr. 3 /15 /01 MINISTERUL 
DEZVOLTARII REGIONALE, 
ADMINISTRATIEI PUBLICE SI 
FONDURILOR EUROPENE Capitol 
5001/Grupa 51/ art. 2/ alin. 38 
PROGRAMUL NAŢIONAL DE 
DEZVOLTARE LOCALĂ 

Se propune suplimentarea cu suma de 10.000 mii lei în 
vederea reabilitării rețelei electrice din localitatea FRECĂȚEI, 
județul Brăila. 
 
Autori: 
Deputat Antoneta IONIȚĂ 
Deputat Vasile VARGA 
Grupurile parlamentare ale PNL din Camera Deputaţilor 
şi Senat 
 

Din cauza vechimii, rețeaua de energie 
electrică din această localitate necesită o 
reabilitare urgentă. Investiția va fi utilizată 
pentru pentru a preîntâmpina producerea 
unor incidente nedorite în alimentarea cu 
energie electrică. 
 
Sursa de finanţare: Prin redistribuirea 
creditelor bugetare prevăzute la Anexa 3/ 
15/27/ Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administrației Publice și Fondurilor 
Europene/ Programul Naţional de 
Dezvoltare Locală 
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133. Anexa nr. 3 /15 /01 MINISTERUL 
DEZVOLTARII REGIONALE, 
ADMINISTRATIEI PUBLICE SI 
FONDURILOR EUROPENE Capitol 
5001/Grupa 51/ art. 2/ alin. 38 
PROGRAMUL NAŢIONAL DE 
DEZVOLTARE LOCALĂ 

Se propune suplimentarea cu suma de 8.000 mii lei în vederea 
reabilitării rețelei electrice din localitatea GRADIŞTEA, 
județul Brăila. 
 
Autori: 
Deputat Antoneta IONIȚĂ 
Deputat Vasile VARGA 
Grupurile parlamentare ale PNL din Camera Deputaţilor 
şi Senat 
 

Din cauza vechimii, rețeaua de energie 
electrică din această localitate necesită o 
reabilitare urgentă. Investiția va fi utilizată 
pentru pentru a preîntâmpina producerea 
unor incidente nedorite în alimentarea cu 
energie electrică. 
 
Sursa de finanţare: Prin redistribuirea 
creditelor bugetare prevăzute la Anexa 3/ 
15/27/ Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administrației Publice și Fondurilor 
Europene/ Programul Naţional de 
Dezvoltare Locală 

134. Anexa nr. 3 /15 /01 MINISTERUL 
DEZVOLTARII REGIONALE, 
ADMINISTRATIEI PUBLICE SI 
FONDURILOR EUROPENE Capitol 
5001/Grupa 51/ art. 2/ alin. 38 
PROGRAMUL NAŢIONAL DE 
DEZVOLTARE LOCALĂ 

Se propune suplimentarea cu suma de 7.000 mii lei în vederea 
reamenajării Parcului de agrement din localitatea GROPENI, 
județul Brăila. 
 
Autori: 
Deputat Antoneta IONIȚĂ 
Deputat Vasile VARGA 
Grupurile parlamentare ale PNL din Camera Deputaţilor 
şi Senat 
 

Parcul de agrement din localitatea Gropeni, 
din cauza deteriorării are nevoie de o 
reabilitare epntru a putea fi folosit fără a 
exista pericolul producerii unor accidente.  
 
Sursa de finanţare: Prin redistribuirea 
creditelor bugetare prevăzute la Anexa 3/ 
15/27/ Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administrației Publice și Fondurilor 
Europene/ Programul Naţional de 
Dezvoltare Locală 

135. Anexa nr. 3 /15 /01 MINISTERUL 
DEZVOLTARII REGIONALE, 
ADMINISTRATIEI PUBLICE SI 
FONDURILOR EUROPENE Capitol 
5001/Grupa 51/ art. 2/ alin. 38 
PROGRAMUL NAŢIONAL DE 
DEZVOLTARE LOCALĂ 

Se propune suplimentarea cu suma de 11.000 mii lei în 
vederea reabilitării rețelei electrice din localitatea GROPENI, 
județul Brăila. 
 
Autori: 
Deputat Antoneta IONIȚĂ 
Deputat Vasile VARGA 
Grupurile parlamentare ale PNL din Camera Deputaţilor 
şi Senat 
 

Din cauza vechimii, rețeaua de energie 
electrică din această localitate necesită o 
reabilitare urgentă. Investiția va fi utilizată 
pentru pentru a preîntâmpina producerea 
unor incidente nedorite în alimentarea cu 
energie electrică. 
 
Sursa de finanţare: Prin redistribuirea 
creditelor bugetare prevăzute la Anexa 3/ 
15/27/ Ministerul Dezvoltării Regionale, 
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Administrației Publice și Fondurilor 
Europene/ Programul Naţional de 
Dezvoltare Locală 

136. Anexa nr. 3 /15 /01 MINISTERUL 
DEZVOLTARII REGIONALE, 
ADMINISTRATIEI PUBLICE SI 
FONDURILOR EUROPENE Capitol 
5001/Grupa 51/ art. 2/ alin. 38 
PROGRAMUL NAŢIONAL DE 
DEZVOLTARE LOCALĂ 

Se propune suplimentarea cu suma de 7.000 mii lei în vederea 
reabilitării Școlii Generale din localitatea MĂRAȘU, județul 
Brăila. 
 
Autori: 
Deputat Antoneta IONIȚĂ 
Deputat Vasile VARGA 
Grupurile parlamentare ale PNL din Camera Deputaţilor 
şi Senat 
 

Din cauza vechimii, Școala Generală din 
localitatea Mărașu are nevoie urgentă de o 
reabilitare consistentă pentru a asigura 
elevilor și cadrelor didactice un spațiu 
adecvat procesului de învățământ. 
 
Sursa de finanţare: Prin redistribuirea 
creditelor bugetare prevăzute la Anexa 3/ 
15/27/ Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administrației Publice și Fondurilor 
Europene/ Programul Naţional de 
Dezvoltare Locală 

137. Anexa nr. 3 /15 /01 MINISTERUL 
DEZVOLTARII REGIONALE, 
ADMINISTRATIEI PUBLICE SI 
FONDURILOR EUROPENE Capitol 
5001/Grupa 51/ art. 2/ alin. 38 
PROGRAMUL NAŢIONAL DE 
DEZVOLTARE LOCALĂ 

Se propune suplimentarea cu suma de 13.000 mii lei în 
vederea reabilitării rețelei electrice din localitatea 
MĂXINENI, județul Brăila. 
 
Autori: 
Deputat Antoneta IONIȚĂ 
Deputat Vasile VARGA 
Grupurile parlamentare ale PNL din Camera Deputaţilor 
şi Senat 
 

Din cauza vechimii, rețeaua de energie 
electrică din această localitate necesită o 
reabilitare urgentă. Investiția va fi utilizată 
pentru pentru a preîntâmpina producerea 
unor incidente nedorite în alimentarea cu 
energie electrică. 
 
Sursa de finanţare: Prin redistribuirea 
creditelor bugetare prevăzute la Anexa 3/ 
15/27/ Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administrației Publice și Fondurilor 
Europene/ Programul Naţional de 
Dezvoltare Locală 

138. Anexa nr. 3 /15 /01 MINISTERUL 
DEZVOLTARII REGIONALE, 
ADMINISTRATIEI PUBLICE SI 
FONDURILOR EUROPENE Capitol 

Se propune suplimentarea cu suma de 10.000 mii lei în 
vederea reabilitării rețelei electrice din localitatea MIRCEA 
VODĂ, județul Brăila. 
 

Din cauza vechimii, rețeaua de energie 
electrică din această localitate necesită o 
reabilitare urgentă. Investiția va fi utilizată 
pentru pentru a preîntâmpina producerea 
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5001/Grupa 51/ art. 2/ alin. 38 
PROGRAMUL NAŢIONAL DE 
DEZVOLTARE LOCALĂ 

Autori: 
Deputat Antoneta IONIȚĂ 
Deputat Vasile VARGA 
Grupurile parlamentare ale PNL din Camera Deputaţilor 
şi Senat 
 

unor incidente nedorite în alimentarea cu 
energie electrică. 
 
Sursa de finanţare: Prin redistribuirea 
creditelor bugetare prevăzute la Anexa 3/ 
15/27/ Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administrației Publice și Fondurilor 
Europene/ Programul Naţional de 
Dezvoltare Locală 

139. Anexa nr. 3 /15 /01 MINISTERUL 
DEZVOLTARII REGIONALE, 
ADMINISTRATIEI PUBLICE SI 
FONDURILOR EUROPENE Capitol 
5001/Grupa 51/ art. 2/ alin. 38 
PROGRAMUL NAŢIONAL DE 
DEZVOLTARE LOCALĂ 

Se propune suplimentarea cu suma de 6.000 mii lei în vederea 
Construirii Pieței Agro-alimentare din localitatea MIRCEA 
VODĂ, județul Brăila. 
 
Autori: 
Deputat Antoneta IONIȚĂ 
Deputat Vasile VARGA 
Grupurile parlamentare ale PNL din Camera Deputaţilor 
şi Senat 
 

Atât locuitorii comunei cât și producătorii 
agricoli sau ceilalți comercianți din zonă 
au nevoie de un spațiu modern pentu 
comercializarea produselor agro-
alomentare. 
 
Sursa de finanţare: Prin redistribuirea 
creditelor bugetare prevăzute la Anexa 3/ 
15/27/ Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administrației Publice și Fondurilor 
Europene/ Programul Naţional de 
Dezvoltare Locală  

140. Anexa nr. 3 /15 /01 MINISTERUL 
DEZVOLTARII REGIONALE, 
ADMINISTRATIEI PUBLICE SI 
FONDURILOR EUROPENE Capitol 
5001/Grupa 51/ art. 2/ alin. 38 
PROGRAMUL NAŢIONAL DE 
DEZVOLTARE LOCALĂ 

Se propune suplimentarea cu suma de 14.000 mii lei în 
vederea reabilitării rețelei electrice din localitatea SALCIA 
TUDOR, județul Brăila. 
 
Autori: 
Deputat Antoneta IONIȚĂ 
Deputat Vasile VARGA 
Grupurile parlamentare ale PNL din Camera Deputaţilor 
şi Senat 
 

Din cauza vechimii, rețeaua de energie 
electrică din această localitate necesită o 
reabilitare urgentă. Investiția va fi utilizată 
pentru pentru a preîntâmpina producerea 
unor incidente nedorite în alimentarea cu 
energie electrică. 
 
Sursa de finanţare: Prin redistribuirea 
creditelor bugetare prevăzute la Anexa 3/ 
15/27/ Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administrației Publice și Fondurilor 
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Europene/ Programul Naţional de 
Dezvoltare Locală 

141. Anexa nr. 3 /15 /01 MINISTERUL 
DEZVOLTARII REGIONALE, 
ADMINISTRATIEI PUBLICE SI 
FONDURILOR EUROPENE Capitol 
5001/Grupa 51/ art. 2/ alin. 38 
PROGRAMUL NAŢIONAL DE 
DEZVOLTARE LOCALĂ 

Se propune suplimentarea cu suma de 7.000 mii lei în vederea 
Construirii unui Cămin Cultural, în  sat Olaneasca, comuna 
SALCIA TUDOR din localitatea, județul Brăila. 
 
Autori: 
Deputat Antoneta IONIȚĂ 
Deputat Vasile VARGA 
Grupurile parlamentare ale PNL din Camera Deputaţilor 
şi Senat 
 

Pentru desfășurarea, în bune condiții, a 
unor activități cu specific cultural-artistic, 
locuitorii satului Olaneasca, comuna 
SALCIA TUDOR, și-au exprimat dorința 
de a beneficia de un spațiu adecvat. 
 
Sursa de finanţare: Prin redistribuirea 
creditelor bugetare prevăzute la Anexa 3/ 
15/27/ Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administrației Publice și Fondurilor 
Europene/ Programul national de 
constructii de interes public sau social, 
Subprogramul Așezăminte culturale, cod 
program 1324. 

142. Anexa nr. 3 /15 /01 MINISTERUL 
DEZVOLTARII REGIONALE, 
ADMINISTRATIEI PUBLICE SI 
FONDURILOR EUROPENE Capitol 
5001/Grupa 51/ art. 2/ alin. 38 
PROGRAMUL NAŢIONAL DE 
DEZVOLTARE LOCALĂ 

Se propune suplimentarea cu suma de 7.000 mii lei în vederea 
amenajare centru civic sat Pitulești, din comuna SCORŢARU 
NOU, județul Brăila. 
 
Autori: 
Deputat Antoneta IONIȚĂ 
Deputat Vasile VARGA 
Grupurile parlamentare ale PNL din Camera Deputaţilor 
şi Senat 
 

Este nevoie de o amenajare, în condiții 
moderne, a spațiului aferent centrului  
civic al localității. 
 
 
Sursa de finanţare: Prin redistribuirea 
creditelor bugetare prevăzute la Anexa 3/ 
15/27/ Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administrației Publice și Fondurilor 
Europene/ Programul Naţional de 
Dezvoltare Locală 

143. Anexa nr. 3 /15 /01 MINISTERUL 
DEZVOLTARII REGIONALE, 
ADMINISTRATIEI PUBLICE SI 
FONDURILOR EUROPENE Capitol 
5001/Grupa 51/ art. 2/ alin. 38 

Se propune suplimentarea cu suma de 7.000 mii lei în vederea 
amenajare centru civic sat Gurguieti, din comuna 
SCORŢARU NOU, județul Brăila. 
 
Autori: 

Este nevoie de o amenajare, în condiții 
moderne, a spațiului aferent centrului  
civic al localității. 
 
Sursa de finanţare: Prin redistribuirea 
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PROGRAMUL NAŢIONAL DE 
DEZVOLTARE LOCALĂ 

Deputat Antoneta IONIȚĂ 
Deputat Vasile VARGA 
Grupurile parlamentare ale PNL din Camera Deputaţilor 
şi Senat 
 

creditelor bugetare prevăzute la Anexa 3/ 
15/27/ Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administrației Publice și Fondurilor 
Europene/ Programul Naţional de 
Dezvoltare Locală 

144. Anexa nr. 3 /15 /01 MINISTERUL 
DEZVOLTARII REGIONALE, 
ADMINISTRATIEI PUBLICE SI 
FONDURILOR EUROPENE Capitol 
5001/Grupa 51/ art. 2/ alin. 38 
PROGRAMUL NAŢIONAL DE 
DEZVOLTARE LOCALĂ 

Se propune suplimentarea cu suma de 10.000 mii lei în 
vederea extindere primărie SURDILA GRECI,  județul Brăila. 
 
Autori: 
Deputat Antoneta IONIȚĂ 
Deputat Vasile VARGA 
Grupurile parlamentare ale PNL din Camera Deputaţilor 
şi Senat 
 

Din cauza activităților derulate de către 
Primăria Comunei Surdila Greci spațiile 
din  clădirea nu mai sunt suficiente, fiind 
necesară o extindere a construcției. 
 
 
Sursa de finanţare: Prin redistribuirea 
creditelor bugetare prevăzute la Anexa 3/ 
15/27/ Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administrației Publice și Fondurilor 
Europene/ Programul Naţional de 
Dezvoltare Locală 

145. Anexa nr. 3 /15 /01 MINISTERUL 
DEZVOLTARII REGIONALE, 
ADMINISTRATIEI PUBLICE SI 
FONDURILOR EUROPENE Capitol 
5001/Grupa 51/ art. 2/ alin. 38 
PROGRAMUL NAŢIONAL DE 
DEZVOLTARE LOCALĂ 

Se propune suplimentarea cu suma de 10.000 mii lei în 
vederea reabilitării rețelei electrice din localitatea SURDILA 
GRECI, județul Brăila. 
 
Autori: 
Deputat Antoneta IONIȚĂ 
Deputat Vasile VARGA 
Grupurile parlamentare ale PNL din Camera Deputaţilor 
şi Senat 
 

Din cauza vechimii, rețeaua de energie 
electrică din această localitate necesită o 
reabilitare urgentă. Investiția va fi utilizată 
pentru pentru a preîntâmpina producerea 
unor incidente nedorite în alimentarea cu 
energie electrică. 
 
Sursa de finanţare: Prin redistribuirea 
creditelor bugetare prevăzute la Anexa 3/ 
15/27/ Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administrației Publice și Fondurilor 
Europene/ Programul Naţional de 
Dezvoltare Locală 

146. Anexa nr. 3 /15 /01 MINISTERUL 
DEZVOLTARII REGIONALE, 

Se propune suplimentarea cu suma de 4.000 mii lei în vederea 
extinderii Cartierului Tineret Comuna ŞUŢEŞTI,  județul 

Pentru asigurarea unor condiții moderne de 
trai și atragerea tineretului în localitate este 
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ADMINISTRATIEI PUBLICE SI 
FONDURILOR EUROPENE Capitol 
5001/Grupa 51/ art. 2/ alin. 38 
PROGRAMUL NAŢIONAL DE 
DEZVOLTARE LOCALĂ 

Brăila. 
 
Autori: 
Deputat Antoneta IONIȚĂ 
Deputat Vasile VARGA 
Grupurile parlamentare ale PNL din Camera Deputaţilor 
şi Senat 
 

necesară extinderea cartierului Tineret din 
Comuna Șuțești. 
 
Sursa de finanţare: Prin redistribuirea 
creditelor bugetare prevăzute la Anexa 3/ 
15/27/ Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administrației Publice și Fondurilor 
Europene/ Programul Naţional de 
Dezvoltare Locală 

147. Anexa nr. 3 /15 /01 MINISTERUL 
DEZVOLTARII REGIONALE, 
ADMINISTRATIEI PUBLICE SI 
FONDURILOR EUROPENE Capitol 
5001/Grupa 51/ art. 2/ alin. 38 
PROGRAMUL NAŢIONAL DE 
DEZVOLTARE LOCALĂ 

Se propune suplimentarea cu suma de 15.000 mii lei în 
vederea reabilitării rețelei electrice din localitatea ŞUŢEŞTI, 
județul Brăila. 
 
Autori: 
Deputat Antoneta IONIȚĂ 
Deputat Vasile VARGA 
Grupurile parlamentare ale PNL din Camera Deputaţilor 
şi Senat 
 

Din cauza vechimii, rețeaua de energie 
electrică din această localitate necesită o 
reabilitare urgentă. Investiția va fi utilizată 
pentru pentru a preîntâmpina producerea 
unor incidente nedorite în alimentarea cu 
energie electrică. 
 
Sursa de finanţare: Prin redistribuirea 
creditelor bugetare prevăzute la Anexa 3/ 
15/27/ Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administrației Publice și Fondurilor 
Europene/ Programul Naţional de 
Dezvoltare Locală 

148. Anexa nr. 3 /15 /01 MINISTERUL 
DEZVOLTARII REGIONALE, 
ADMINISTRATIEI PUBLICE SI 
FONDURILOR EUROPENE Capitol 
5001/Grupa 51/ art. 2/ alin. 38 
PROGRAMUL NAŢIONAL DE 
DEZVOLTARE LOCALĂ 

Se propune suplimentarea cu suma de 5.000 mii lei în vederea 
reabilitării rețelei electrice din localitatea TICHILEŞTI, 
județul Brăila. 
 
Autori: 
Deputat Antoneta IONIȚĂ 
Deputat Vasile VARGA 
Grupurile parlamentare ale PNL din Camera Deputaţilor 
şi Senat 
 

Din cauza vechimii, rețeaua de energie 
electrică din această localitate necesită o 
reabilitare urgentă. Investiția va fi utilizată 
pentru pentru a preîntâmpina producerea 
unor incidente nedorite în alimentarea cu 
energie electrică. 
 
Sursa de finanţare: Prin redistribuirea 
creditelor bugetare prevăzute la Anexa 3/ 
15/27/ Ministerul Dezvoltării Regionale, 
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Administrației Publice și Fondurilor 
Europene/ Programul Naţional de 
Dezvoltare Locală 

149. Anexa nr. 3 /15 /01 MINISTERUL 
DEZVOLTARII REGIONALE, 
ADMINISTRATIEI PUBLICE SI 
FONDURILOR EUROPENE Capitol 
5001/Grupa 51/ art. 2/ alin. 38 
PROGRAMUL NAŢIONAL DE 
DEZVOLTARE LOCALĂ 

Se propune suplimentarea cu suma de 8.000 mii lei în vederea 
modernizării Drumului comunal Unirea Urleasca, comuna 
UNIREA, județul Brăila. 
 
Autori: 
Deputat Antoneta IONIȚĂ 
Deputat Vasile VARGA 
Grupurile parlamentare ale PNL din Camera Deputaţilor 
şi Senat 
 

Rețeaua drumurilor din Comuna Unirea 
are nevoie urgentă de modernizare pentru a 
se crea condiții optime circulației rutiere, 
pentru evitarea producerii de accidente 
cauzate stării deplorabile a părții 
carosabile, dar și a celorlalte elemente de 
siguranță rutieră. 
 
Sursa de finanţare: Prin redistribuirea 
creditelor bugetare prevăzute la Anexa 3/ 
15/27/ Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administrației Publice și Fondurilor 
Europene/ Programul Naţional de 
Dezvoltare Locală/ modernizare drumuri 
cod 1284 

150. Anexa nr. 3 /15 /01 MINISTERUL 
DEZVOLTARII REGIONALE, 
ADMINISTRATIEI PUBLICE SI 
FONDURILOR EUROPENE Capitol 
5001/Grupa 51/ art. 2/ alin. 38 
PROGRAMUL NAŢIONAL DE 
DEZVOLTARE LOCALĂ 

Se propune suplimentarea cu suma de 13.000 mii lei în 
vederea reabilitării rețelei electrice din localitatea VICTORIA, 
județul Brăila. 
 
Autori: 
Deputat Antoneta IONIȚĂ 
Deputat Vasile VARGA 
Grupurile parlamentare ale PNL din Camera Deputaţilor 
şi Senat 
 

Din cauza vechimii, rețeaua de energie 
electrică din această localitate necesită o 
reabilitare urgentă. Investiția va fi utilizată 
pentru pentru a preîntâmpina producerea 
unor incidente nedorite în alimentarea cu 
energie electrică. 
 
Sursa de finanţare: Prin redistribuirea 
creditelor bugetare prevăzute la Anexa 3/ 
15/27/ Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administrației Publice și Fondurilor 
Europene/ Programul Naţional de 
Dezvoltare Locală 

151. Anexa nr. 3 /15 /01 MINISTERUL 
DEZVOLTARII REGIONALE, 

Se propune suplimentarea cu suma de 4.000 mii lei în vederea 
reabilitării Grădiniței din localitatea VICTORIA, județul 

Din cauza vechimii, Grădinița din Comuna 
Victoria are nevoie urgentă de o reabilitare 
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ADMINISTRATIEI PUBLICE SI 
FONDURILOR EUROPENE Capitol 
5001/Grupa 51/ art. 2/ alin. 38 
PROGRAMUL NAŢIONAL DE 
DEZVOLTARE LOCALĂ 

Brăila. 
 
Autori: 
Deputat Antoneta IONIȚĂ 
Deputat Vasile VARGA 
Grupurile parlamentare ale PNL din Camera Deputaţilor 
şi Senat 
 

consistentă pentru a asigura copiilor și 
cadrelor didactice un spațiu adecvat 
procesului de învățământ. 
 
Sursa de finanţare: Prin redistribuirea 
creditelor bugetare prevăzute la Anexa 3/ 
15/27/ Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administrației Publice și Fondurilor 
Europene/ Programul Naţional de 
Dezvoltare Locală/ modernizarea/dotarea 
unitatilor de invatamant preuniversitar, 
respectiv: gradinițe/ cod 1284 

152. Anexa nr. 3 /15 /01 MINISTERUL 
DEZVOLTARII REGIONALE, 
ADMINISTRATIEI PUBLICE SI 
FONDURILOR EUROPENE Capitol 
5001/Grupa 51/ art. 2/ alin. 38 
PROGRAMUL NAŢIONAL DE 
DEZVOLTARE LOCALĂ 

Se propune suplimentarea cu suma de 15.000 mii lei în 
vederea reabilitării rețelei electrice și introducerea unui Sistem 
electric pe leduri din localitatea VIZIRU, județul Brăila. 
 
Autori: 
Deputat Antoneta IONIȚĂ 
Deputat Vasile VARGA 
Grupurile parlamentare ale PNL din Camera Deputaţilor 
şi Senat 
 

Din cauza vechimii, rețeaua de energie 
electrică din această localitate necesită o 
reabilitare urgentă. Investiția va fi utilizată 
pentru pentru a preîntâmpina producerea 
unor incidente nedorite în alimentarea cu 
energie electrică. 
 
Sursa de finanţare: Prin redistribuirea 
creditelor bugetare prevăzute la Anexa 3/ 
15/27/ Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administrației Publice și Fondurilor 
Europene/ Programul Naţional de 
Dezvoltare Locală 

153. Anexa nr. 3 /15 /01 MINISTERUL 
DEZVOLTARII REGIONALE, 
ADMINISTRATIEI PUBLICE SI 
FONDURILOR EUROPENE Capitol 
5001/Grupa 51/ art. 2/ alin. 38 
PROGRAMUL NAŢIONAL DE 
DEZVOLTARE LOCALĂ 

Se propune suplimentarea cu suma de 3.000 mii lei în vederea 
Reabilitare Gradinita din localitatea VIZIRU, județul Brăila. 
 
Autori: 
Deputat Antoneta IONIȚĂ 
Deputat Vasile VARGA 
Grupurile parlamentare ale PNL din Camera Deputaţilor 

Din cauza vechimii, Grădinița din Comuna 
Victoria are nevoie urgentă de o reabilitare 
consistentă pentru a asigura copiilor și 
cadrelor didactice un spațiu adecvat 
procesului de învățământ. 
 
Sursa de finanţare: Prin redistribuirea 
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şi Senat 
 

creditelor bugetare prevăzute la Anexa 3/ 
15/27/ Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administrației Publice și Fondurilor 
Europene/ Programul Naţional de 
Dezvoltare Locală/ modernizarea/dotarea 
unitatilor de invatamant preuniversitar, 
respectiv: gradinițe/ cod 1284 

154. Anexa nr. 3 /15 /01 MINISTERUL 
DEZVOLTARII REGIONALE, 
ADMINISTRATIEI PUBLICE SI 
FONDURILOR EUROPENE Capitol 
5001/Grupa 51/ art. 2/ alin. 38 
PROGRAMUL NAŢIONAL DE 
DEZVOLTARE LOCALĂ 

Se propune cu suma de 4.000 mii lei în vederea reabilitării 
Grădiniței din localitatea ZĂVOAIA, județul Brăila. 
 
Autori: 
Deputat Antoneta IONIȚĂ 
Deputat Vasile VARGA 
Grupurile parlamentare ale PNL din Camera Deputaţilor 
şi Senat 

Din cauza vechimii, Grădinița din Comuna 
Zăvoaia are nevoie urgentă de o reabilitare 
consistentă pentru a asigura copiilor și 
cadrelor didactice un spațiu adecvat 
procesului de învățământ. 
 
Sursa de finanţare: Prin redistribuirea 
creditelor bugetare prevăzute la Anexa 3/ 
15/27/ Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administrației Publice și Fondurilor 
Europene/ Programul Naţional de 
Dezvoltare Locală/ modernizarea/dotarea 
unitatilor de invatamant preuniversitar, 
respectiv: gradinițe/ cod 1284 

155. Anexa nr. 3 /15 /01 MINISTERUL 
DEZVOLTARII REGIONALE, 
ADMINISTRATIEI PUBLICE SI 
FONDURILOR EUROPENE Capitol 
5001/Grupa 51/ art. 2/ alin. 38 
PROGRAMUL NAŢIONAL DE 
DEZVOLTARE LOCALĂ 

Se propune suplimentarea cu suma de 12.000 mii lei în 
vederea reabilitării rețelei electrice și introducerea unui Sistem 
electric pe leduri din localitatea ZĂVOAIA, județul Brăila. 
 
Autori: 
Deputat Antoneta IONIȚĂ 
Deputat Vasile VARGA 
Grupurile parlamentare ale PNL din Camera Deputaţilor 
şi Senat 
 

Din cauza vechimii, rețeaua de energie 
electrică din această localitate necesită o 
reabilitare urgentă. Investiția va fi utilizată 
pentru pentru a preîntâmpina producerea 
unor incidente nedorite în alimentarea cu 
energie electrică. 
 
Sursa de finanţare: Prin redistribuirea 
creditelor bugetare prevăzute la Anexa 3/ 
15/27/ Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administrației Publice și Fondurilor 
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Europene/ Programul Naţional de 
Dezvoltare Locală 

156. Ministerul Dezvoltarii Regionale, 
Administratiei Publice și Fondurilor 
Europene/ Anexa nr. 3 / 15 
 
 

Se propune suplimentarea sumei prevăzute Anexa nr. 3/ 
Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi 
Fondurilor Europene cu suma de 15.000 mii lei pentru 
începerea lucrărilor la Sala Polivalentă din municipiul 
Suceava, județul Suceava. 
 
Autorii amendamentului:  
- Daniel-Constantin CADARIU, senator PNL SUCEAVA 
- Ioan BALAN, deputat PNL SUCEAVA 
- Angelica FADOR, deputat PNL SUCEAVA 
- Bogdan GHEORGHIU, deputat PNL SUCEAVA 

- Dumitru MIHALESCUL, deputat PNL SUCEAVA 

Grupurile parlamentare ale PNL din Camera Deputaților 
și Senat 

Municipiul Suceava, prin potențialul pe 
care îl deține în turism, învățământ 
preuniversitar și universitar, cultură și 
sport, este considerat pol de dezvoltare 
urbană. Pe fondul lipsei cronice de 
construcții destinate sportului și altor 
evenimente deosebite precum concerte, 
congrese, spectacole, expoziții, o sală 
polivalentă este imperios necesară. 
 
Consiliul Tehnico – Economic (CTE) al 
Companiei Naționale de Investiții (CNI) a 
avizat favorabil, fără observații, studiul 
tehnico-economic de prefezabilitate 
realizat de Primăria Municipiului Suceava 
pentru construirea Sălii Polivalente.  

Sursa de finanțare: Prin redistribuirea 
sumelor prevăzute la Anexa nr.3/65/ 
MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE 
- ACTIUNI GENERALE/Titlul III 
Dobânzi 

157. Ministerul Dezvoltarii Regionale, 
Administratiei Publice și Fondurilor 
Europene/ Anexa nr. 3 / 15 
 
 

Se propune suplimentarea sumei prevăzute Anexa nr. 3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi 
Fondurilor Europene/ cu suma de 1.000 mii lei pentru fințarea 
Căminului pentru persoane vârstnice Solca, județul Suceava.  
 
Suma rezultă din responsabilitatea cofinanțării căminelor de 
bătrâni de către administrația publică centrală, în completarea 
contribuției persoanei beneficiare/susținătorilor legali. 
 
Autorii amendamentului:  

La Căminul pentru persoane vârstnice din 
Solca sunt cazați 70 de bătrâni și are 32 de 
angajați. Majoritatea vârstnicilor au pensii 
sociale, iar 15 dintre ei sunt persoane fără 
nici un fel de venit, oameni dependenţi de 
îngrijire zilnică, unii orbi sau imobilizaţi la 
pat, deci sub nici o formă nu se pune 
problema să poată părăsi aşezământul. 
Bătrânii provin din 35 de localităţi din 
judeţ. 
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- Daniel-Constantin CADARIU, senator PNL SUCEAVA 
- Ioan BALAN, deputat PNL SUCEAVA 
- Angelica FADOR, deputat PNL SUCEAVA 
- Bogdan GHEORGHIU, deputat PNL SUCEAVA 
- Dumitru MIHALESCUL, deputat PNL SUCEAVA 
 
Grupurile parlamentare ale PNL din Camera Deputaților 
și Senat 
 

Căminul a fost înfiinţat în toamna anului 
2011, în fostul Spital de Boli Cronice, 
printr-un program al Ministerului Muncii. 
Guvernul a adoptat în 2016 o Ordonanță de 
Urgență care împarte responsabilitatea 
finanțării căminelor de bătrâni între 
administraţia publică centrală şi cea locală. 
Persoanele vârstnice care locuiesc în 
cămine publice, dar și cele care au nevoie 
de îngrijire personală la domiciliu pot 
beneficia de serviciile sociale potrivit 
nevoilor acestora și de creșterea calității 
vieții ca urmare a îmbunătățirii 
mecanismului de finanțare a serviciilor 
sociale. 
Actul normativ modifică Legea nr.17/2000 
privind asistența socială a persoanelor 
vârstnice și Legea nr. 195/2006, Legea-
cadru a descentralizării, armonizând, în 
principal, neconcordanțele și 
disfuncționalitățile legislative legate de 
finanțarea cheltuielilor curente de 
funcționare în căminele publice destinate 
persoanelor vârstnice, ca servicii publice 
descentralizate.  
Una dintre cele mai importante modificări 
prevăzute în actul normativ adoptat este că 
serviciile de asistenţă socială pentru 
persoane vârstnice se vor asigura prin 
împărţirea responsabilităţii între 
administraţia publică centrală şi cea locală, 
nu vor mai ține de competența exclusivă a 
administrației publice locale, finanțarea 
acestora asigurându-se cu respectarea 
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principiului subsidiarității care stă la baza 
sistemului național de asistență socială. 
Astfel, în completarea contribuției 
persoanei beneficiare/ susținătorilor legali, 
se alocă sume din bugetele locale și, în 
completarea acestora, sume defalcate din 
taxa pe valoarea adăugată.  Necesarul este 
stabilit anual de Ministerul Muncii, 
Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor 
Vârstnice, la elaborarea bugetului de stat, 
în baza standardelor minime de cost 
aprobate prin hotărâre a Guvernului, în 
condițiile legii. 
Vechiul sistem de finanțare a serviciilor de 
îngrijire pe termen lung a persoanelor 
vârstnice dependente, inclusiv a căminelor 
pentru persoane vârstnice, nu mai era 
funcțional din mai multe motive: bariere 
legislative/ disfuncționalități în încasarea 
contribuției persoanelor vârstnice/ 
susținătorilor legali ai acestora, la costurile 
serviciilor sociale de care beneficiază; 
bariere legislative/ disfuncționalități în 
accesarea fondurilor de la bugetul de stat 
pentru suplimentarea sumelor prevăzute în 
bugetele locale pentru aceste servicii.  
La toate acestea, se adaugă dificultățile 
financiare ale administrațiilor locale, în a 
căror competență exclusivă se aflau 
serviciile sociale adresate persoanelor 
vârstnice. 
 
Sursa de finanțare:  Prin redistribuirea 
sumelor prevăzute la Anexa nr.3/65/ 
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MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE 
- ACTIUNI GENERALE/Titlul III 
Dobânzi 

158. Anexa nr.  3 / 15 / 01 

MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE, ADMINISTRAȚIEI 
PUBLICE ȘI FONDURI EUROPENE / 
Capitol 7000/ Grupa 40 -  Titlul IV – 
Subvenții 

 
 
 
 
 
 

Se propune suplimentarea sumelor prevăzute la Anexa 3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrație Publică și 
Fondurilor Europene și Fonduri Europene  
Ministerul Sănătății Capitol 7000/ Grupa 40 -  Titlul IV – 
Subvenții-cu suma  de 15.000 mii lei  pentru subvenționarea 
încălzirii termice a municipiului Drobeta Turnu Severin, 
județul Mehedinți 
 
 
 
Autorii: 
Virgil-Daniel Popescu - Deputat PNL 
Grupurile parlamentare ale PNL din Camera Deputaților 
și Senat 
 

Aceste subsenții sunt necesare pentru a 
ajuta cetățenii municipiului Drobeta Turnul 
Severin pentru a trece cu bine peste iarna 
2017 –2018. 
 
 
 
 
 
 
 
 Sursa de finanţare: 
Se diminuează cu suma de 15.000 mii lei a 
sumelor prevăzute la Anexa nr. 3/65 
MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE 
– ACȚIUNI GENERALE/Capitol 
5000/Grupa30/TITLUL  III DOBÂNZI  
 

159. Anexa 3/ 15/27/ Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administrației Publice și 
Fondurilor Europene/ Programul national 
de constructii de interes public sau social/ 
Subprogramul Săli de cinema 

Se propune suplimentarea sumelor prevăzute la Anexa 
3/15/27/ Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației 
Publice și Fondurilor Europene/ Programul national de 
constructii de interes public sau social/ Subprogramul Săli de 
cinema cu suma de 7.584 mii lei în vederea realizării 
obiectivului de investiții - Reabilitarea/ modernizarea unui nou 
centru multifuncțional în Zona Subdărmănești, 
Cinematograful Cozla, Municipiul Piatra Neamț, Județul 
Neamț 
 
Autori:  
Laurențiu LEOREANU - Deputat PNL 
Eugen ȚAPU NAZARE – Senator PNL 

Investiția va fi utilizată pentru activități 
educative, culturale și recreative, cu scopul 
de a crește calitatea vieții locuitorilor din 
zona periferică a orașului. Dezvoltarea 
activităţilor culturale va conduce la o 
creştere economică  pentru localitate şi la o 
dezvoltare socială pentru populaţie. 

Grupul țintă – locuitorii din zona urbană 
Dărmănești-Subdărmănești. 
 
Sursa de finanţare: Prin redistribuirea 
creditelor bugetare prevăzute la Anexa 3/ 
15/27/ Ministerul Dezvoltării Regionale, 
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Grupurile parlamentare ale PNL din Camera Deputaților 
și Senat 

Administrației Publice și Fondurilor 
Europene/ Programul national de 
constructii de interes public sau social/ 
Subprogramul Săli de cinema – Cod 
program 1324 / Cod indicator 700155 - 
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 

160. Anexa 3/ 15/27/ Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administrației Publice și 
Fondurilor Europene/ Programul National 
de Dezvoltare Locala – ETAPA II 

Se propune suplimentarea sumelor prevăzute la Anexa 
3/15/27/ Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației 
Publice și Fondurilor Europene/ Programul National de 
Dezvoltare Locala – ETAPA II cu suma de 500 mii lei – 
credite bugetare - pentru realizarea obiectivului de investiții – 
construire pod de beton armat peste râul Velnița, sat Budești, 
Comuna Făurei, Județul Neamț. 
 
Autori:  
Laurențiu LEOREANU - Deputat PNL 
Eugen ȚAPU NAZARE – Senator PNL 
Grupurile parlamentare ale PNL din Camera Deputaților 
și Senat 

Obiectiv de investiții de interes local. 

 

Sursa de finanţare: Prin redistribuirea 
creditelor bugetare prevăzute la Anexa 3/ 
15/27/ Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administrației Publice și Fondurilor 
Europene/ Programul National de 
Dezvoltare Locala – ETAPA II 

161. Anexa 3/ 15/27/ Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administrației Publice și 
Fondurilor Europene 

Se propune suplimentarea sumelor prevăzute la Anexa 
3/15/27/ Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației 
Publice și Fondurilor Europene cu suma de 2.662 mii lei 
pentru realizarea obiectivului de investiții – construire sediu 
primărie în Comuna Gherăiești, Județul Neamț. 
 
 
Autori:  
Laurențiu LEOREANU - Deputat PNL 
Eugen ȚAPU NAZARE – Senator PNL 
Grupurile parlamentare ale PNL din Camera Deputaților 
și Senat 

Obiectiv de investiții de interes local. 

 

Sursa de finanţare: Prin redistribuirea 
creditelor bugetare prevăzute la Anexa 3/ 
15/27/ Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administrației Publice și Fondurilor 
Europene/ Programul national de 
constructii de interes public sau social 

162. Anexa 3/ 15/27/ Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administrației Publice și 
Fondurilor Europene 

Se propune suplimentarea sumelor prevăzute la Anexa 
3/15/27/ Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației 
Publice și Fondurilor Europene cu suma de 537,36 mii lei 

Obiectiv de investiții de interes local. 
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pentru realizarea obiectivului de investiții – modernizare 
sistem de iluminat  public stradal în comuna Gherăiești, 
județul Neamț 
 
Autori:  
Laurențiu LEOREANU - Deputat PNL 
Eugen ȚAPU NAZARE – Senator PNL 
Grupurile parlamentare ale PNL din Camera Deputaților 
și Senat 

Sursa de finanţare: Prin redistribuirea 
creditelor bugetare prevăzute la Anexa 3/ 
15/27/ Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administrației Publice și Fondurilor 
Europene/ Programul national de 
constructii de interes public sau social 

163. Anexa 3/ 15/27/ Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administrației Publice și 
Fondurilor Europene/ Programul National 
de Dezvoltare Locala – ETAPA II 

Se propune suplimentarea sumelor prevăzute la Anexa 3/ 
15/27/ Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației 
Publice și Fondurilor Europene/ Programul National de 
Dezvoltare Locala – ETAPA II cu suma de 5.800,98 mii lei 
pentru realizarea obiectivului de investiții – modernizare 
drumuri comunale în comuna Tamaseni, județul Neamț 
 
Autori:  
Laurențiu LEOREANU - Deputat PNL 
Eugen ȚAPU NAZARE – Senator PNL 
Grupurile parlamentare ale PNL din Camera Deputaților 
și Senat 

Obiectiv de investiții de interes local. 

 

Sursa de finanţare: Prin redistribuirea 
creditelor bugetare prevăzute la Anexa 3/ 
15/27/ Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administrației Publice și Fondurilor 
Europene/ Programul National de 
Dezvoltare Locala – ETAPA II 

164. Anexa 3/ 15/27/ Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administrației Publice și 
Fondurilor Europene/ Programul National 
de Dezvoltare Locala – ETAPA II 

Se propune suplimentarea sumelor prevăzute la Anexa 3/ 
15/27/ Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației 
Publice și Fondurilor Europene/ Programul National de 
Dezvoltare Locala – ETAPA II cu suma de 5.000 mii lei 
pentru realizarea obiectivului de investiții – modernizare 
drumuri comunale în comuna Valeni, județul Neamț 
 
Autori:  
Laurențiu LEOREANU - Deputat PNL 
Eugen ȚAPU NAZARE – Senator PNL 
Grupurile parlamentare ale PNL din Camera Deputaților 
și Senat 

Obiectiv de investiții de interes local. 

 

Sursa de finanţare: Prin redistribuirea 
creditelor bugetare prevăzute la Anexa 3/ 
15/27/ Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administrației Publice și Fondurilor 
Europene/ Programul National de 
Dezvoltare Locala – ETAPA II 

165. Anexa 3/15/ Ministerul Dezvoltării Se propune alocare sumei de 90.000 mii lei pentru realizarea În cadrul Programului național de 
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Regionale, Administrației Publice și 
Fondurilor Europene/ Programul national 
de constructii de interes public sau social 
derulat in baza la OG nr.25/2001 privind 
infiintarea Companiei Nationale de 
Investitii "C.N.I." - S.A, aprobata 
cumodificari si completari prin Legea nr. 
117/2002, cu modificarile si completarile 
ulterioare, 
anexa introdusa prin Ordonanta 16/2014 

obiectivului de investiții Sală Polivalentă în Municipiul 
Deva, Județul Hunedoara, proiect derulat în cadrul 
Companiei Naționale de Investiții. 
 
 
Autor:  
Lucian Ovidiu HEIUȘ - Deputat PNL 
Eleonora Carmen HĂRĂU – Senator PNL 
 
Grupurile parlamentare ale PNL din Camera Deputaților 
și Senat 
 

construcții de interes public sau social 
derulat în baza OG nr.25/2001 privind 
înființarea Companiei Naționale de 
Investiții "C.N.I."  se finanțează cu 
precădere construirea de Săli de sport, 
Baze sportive etc. 
O sală polivalentă la nivelul Municipiului 
Deva ar reprezenta o creștere semnificativă 
a calității vieții pentru o populație foarte 
din întreaga regiune. 
 
Sursa de finanţare: prin redistribuire 
creditelor bugetare prevăzute la Anexa 
3/15/ Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administrației Publice și Fondurilor 
Europene/ Programul national de 
constructii de interes public sau social Cod 
1324 

166. Anexa 3/15/ Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administraţiei Publice şi 
Fondurilor Europene/ Programul national 
de constructii de interes public sau social 
derulat in baza la OG nr.25/2001 privind 
infiintarea Companiei Nationale de 
Investitii "C.N.I." - S.A, aprobata 
cumodificari si completari prin Legea nr. 
117/2002, cu modificarile si completarile 
ulterioare 

Se propune alocare sumei de 110.000 mii lei pentru realizarea 
obiectivului de investiţii Sală Polivalentă în Municipiul 
Timişoara, Judeţul Timiş, proiect derulat în cadrul 
Companiei Naţionale de Investiţii. 
 
 
Autori:  
Marilen Gabriel Pirtea - Deputat PNL 
Alina-Ştefania Gorghiu – Senator PNL 
Ben-Oni Ardelean  - Deputat PNL 
Pavel Popescu - Deputat PNL 
 
Grupurile parlamentare ale PNL din Camera Deputaţilor 
şi Senat 
 

Completare capitol bugetar al Ministerului 
Dezvoltării Regionale, Administraţiei 
Publice şi Fondurilor Europene, prin 
bugetul Companiei Naţională de Investiţii, 
pentru realizare Sală polivalentă de 16000 
locuri, Calea Torontalului, Municipiul 
Timişoara  (etapa întâi, proiectare + 
execuţie parţială 50% în 2018), valoare 
estimativă a etapei 25 milioane euro (din 
total 45 milioane euro valoare totală 
obiectiv) 
 
Sursa de finanţare: prin redistribuire 
creditelor bugetare prevăzute la Anexa 
3/15/ Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice şi Fondurilor 
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Europene/ Programul national de 
constructii de interes public sau social Cod 
1324 

167. Anexa 3/15/ Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administraţiei Publice şi 
Fondurilor Europene/ Programul national 
de constructii de interes public sau social 
derulat in baza la OG nr.25/2001 privind 
infiintarea Companiei Nationale de 
Investitii "C.N.I." - S.A, aprobata 
cumodificari si completari prin Legea nr. 
117/2002, cu modificarile si completarile 
ulterioare 

Se propune alocare sumei de 125.000 mii lei pentru realizarea 
obiectivului de investiţii Stadion de 35.000 locuri, Zona Dan 
Păltinişanu, Municipiul Timişoara, Judeţul Timiş, proiect 
derulat în cadrul Companiei Naţionale de Investiţii. 
 
 
Autori:  
Marilen Gabriel Pirtea - Deputat PNL 
Alina-Ştefania Gorghiu – Senator PNL Ben-Oni Ardelean  
- Deputat PNL 
Pavel Popescu - Deputat PNL 
 
 
Grupurile parlamentare ale PNL din Camera Deputaţilor 
şi Senat 
 

Completare capitol bugetar al Ministerului 
Dezvoltării Regionale, Administraţiei 
Publice şi Fondurilor Europene, prin 
bugetul Companiei Naţională de Investiţii, 
pentru realizare Stadion de 35000 locuri, 
Zona Dan Păltinişanu, Municipiul 
Timişoara (etapa întâi, proiectare + 
execuţie parţială 50% în 2018), valoare 
estimativă a etapei 25 milioane euro (din 
total 50 milioane euro valoare totală 
obiectiv). 
 
Sursa de finanţare: prin redistribuire 
creditelor bugetare prevăzute la Anexa 
3/15/ Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice şi Fondurilor 
Europene/ Programul national de 
constructii de interes public sau social Cod 
1324 

168. Anexa 3/15/ Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administraţiei Publice şi 
Fondurilor Europene/ Programul realizeaza 
cresterea performantei energetice a 
blocurilor de locuinte indiferent de 
sisitemul de incalzire conform directivei 
nr.2006/32/CE privind eficienta energetica 
la utilizatorii finali si serviciile energetice.  

Se propune alocare sumei de 13.800 mii lei pentru realizarea 
obiectivului de investiţii Eficientizare energetică a 
Spitalului Municipal Lugoj, Judeţul Timiş. 
 
Autori:  
Marilen Gabriel Pirtea - Deputat PNL 
Alina-Ştefania Gorghiu – Senator PNL 
Ben-Oni Ardelean  - Deputat PNL 
Pavel Popescu - Deputat PNL 
 
Grupurile parlamentare ale PNL din Camera Deputaţilor 
şi Senat 

Completare capitol bugetar al Ministerului 
Dezvoltării Regionale, Administraţiei 
Publice şi Fondurilor Europene, prin 
Primăria Municipiului Lugoj, pentru 
realizare Eficientizare energetică a 
Spitalului Municipal Lugoj, 3 milioane 
euro. 
 
Sursa de finanţare: prin suplimentarea 
creditelor de angajament prevăzute la 
Anexa 3/15/ Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administraţiei Publice şi 
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Fondurilor Europene/ Programul realizeaza 
cresterea performantei energetice a 
blocurilor de locuinte indiferent de 
sisitemul de incalzire – Cod 674 

169. Anexa 3/ 15/27/ Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administraţiei Publice şi 
Fondurilor Europene/ Programul National 
de Dezvoltare Locala – ETAPA II  

Se propune suplimentarea sumelor prevăzute la Anexa 
3/15/27/ Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei 
Publice şi Fondurilor Europene/ Programul National de 
Dezvoltare Locala – ETAPA II cu suma de 4.600 mii lei – 
credite bugetare - pentru realizarea obiectivului de investiţii – 
Proiect de investiţie grădiniţa Eftimie Murgu din Balta 
Lată, Muncipiul Lugoj, Judeţul Timiş 
 
 
Autori:  
Marilen Gabriel Pirtea - Deputat PNL 
Alina-Ştefania Gorghiu – Senator PNL 
Ben-Oni Ardelean  - Deputat PNL 
Pavel Popescu - Deputat PNL 
 
Grupurile parlamentare ale PNL din Camera Deputaţilor 
şi Senat 

Se solicită modificarea capitolului bugetar 
al Ministerului Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice şi Fondurilor 
Europene, prin Primăria Municipiului 
Lugoj, pentru Proiect de investiţie 
grădiniţa Eftimie Murgu din Balta Lată, 
Muncipiul Lugoj, 1 milion euro. 
 
Sursa de finanţare: Prin redistribuirea 
creditelor bugetare prevăzute la Anexa 3/ 
15/27/ Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice şi Fondurilor 
Europene/ Programul National de 
Dezvoltare Locala – ETAPA II  

170. Anexa 3/ 15/27/ Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administraţiei Publice şi 
Fondurilor Europene/ Programul National 
de Dezvoltare Locala – ETAPA II 

Se propune suplimentarea sumelor prevăzute la Anexa 
3/15/27/ Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei 
Publice şi Fondurilor Europene/ Programul National de 
Dezvoltare Locala – ETAPA II cu suma de 4.600 mii lei – 
credite bugetare - pentru realizarea obiectivului de investiţii 
Realizare pod peste Timiş în Municipiul Lugoj, conform 
planului de mobilitate urbană al Primăriei Municipiului 
Lugoj. 
 
 
Autori:  
Marilen Gabriel Pirtea - Deputat PNL 
Alina-Ştefania Gorghiu – Senator PNL 

Având în vedere noile componente ale 
PNDL – Etapa a II-a, propunem 
redistribuirea sumelor prevăzute în 
program entru pentru realizare pod peste 
Timiş în Municipiul Lugoj, conform 
planului de mobilitate urbană al Primăriei 
Municipiului Lugoj (etapa întâi, proiectare 
+ execuţie parţială 50% în 2018), valoare 
estimativă a etapei 5 milioane euro (din 
total 10 milioane euro valoare totală 
obiectiv). 
 
Sursa de finanţare: Prin redistribuirea 
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Ben-Oni Ardelean  - Deputat PNL 
Pavel Popescu - Deputat PNL 
 
Grupurile parlamentare ale PNL din Camera Deputaţilor 
şi Senat 

creditelor bugetare prevăzute la Anexa 3/ 
15/27/ Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice şi Fondurilor 
Europene/ Programul National de 
Dezvoltare Locala – ETAPA II 

171. Anexa 3/ 15/27/ Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administrației Publice și 
Fondurilor Europene/ Programul national 
de constructii de interes public sau social 

Se propune suplimentarea sumelor prevăzute la Anexa 
3/15/27/Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației 
Publice și Fondurilor Europene/Programul national de 
constructii de interes public sau social cu suma de 23.000 mii 
lei în vederea realizării obiectivului de investiții - Reabilitarea/ 
modernizarea Palatului Administrativ Călărași, județul 
Călărași. 
 
Autori:  
Răducu FILIPESCU – Senator PNL 
 
Grupurile parlamentare ale PNL din Camera Deputaților 
și Senat 

Clădirea a fost consolidată parțial cu 
finanțare de la Banca Mondială, dar pentru 
a fi redată în folosință și conservată în 
bune condiții, este necesară finalizarea 
lucrărilor de reabilitare și executarea unor 
lucrări de modernizare. 
 
Sursa de finanţare: Diminuarea creditelor 
bugetare prevăzute la  
Anexa nr.3/65/MINISTERUL 
FINANTELOR PUBLICE - ACTIUNI 
GENERALE/ Capitol 5000/ Grupa 
30/TITLUL III DOBANZI 

172. Anexa 3/ 15/27/ Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administrației Publice și 
Fondurilor Europene/ Programul național 
de construcții de interes public sau social 

Se propune suplimentarea sumelor prevăzute la Anexa 
3/15/27/Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației 
Publice și Fondurilor Europene/Programul național de 
construcții de interes public sau social cu suma de 6.500 mii 
lei în vederea realizării obiectivului de investiții – Extindere 
clădire Muzeul Dunării de Jos, municipiul Călărași, județul 
Călărași. 
 
Autori:  
Răducu FILIPESCU – Senator PNL 
 
Grupurile parlamentare ale PNL din Camera Deputaților 
și Senat 

Muzeul funcționează în subordinea 
Consiliului Județean Călărași și are proiect 
depus pentru modernizarea și reabilitarea 
clădirii existente. Este necesară construirea 
unei aripi noi în vederea unei funcționări 
optime. 
 
Sursa de finanţare:  
Prin redistribuirea creditelor bugetare 
prevăzute la Anexa 3/ 15/27/Ministerul 
Dezvoltării Regionale, Administrației 
Publice și Fondurilor Europene/ Programul 
național de construcții de interes public sau 
social 

173. Anexa 3/ 15/27/ Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administrației Publice și 

Se propune suplimentarea sumelor prevăzute la Anexa 
3/15/27/Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației 

Reabilitarea Spitalului este inclusă în lista 
de obiective finanțate prin ordinul C.N.I. 
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Fondurilor Europene/ Programul național 
de construcții de interes public sau social 

Publice și Fondurilor Europene/Programul național de 
construcții de interes public sau social cu suma de 30.000 mii 
lei în vederea realizării obiectivului de investiții  - Construire 
corp nou în cadrul Spitalului Județean de Urgență „Dr. 
Pompei Samarian” municipiul Călărași, județul Călărași. 
 
Autori:  
Răducu FILIPESCU – Senator PNL 
 
Grupurile parlamentare ale PNL din Camera Deputaților 
și Senat 

 
Sursa de finanţare: Diminuarea creditelor 
bugetare prevăzute la  
Anexa nr.3/65/MINISTERUL 
FINANTELOR PUBLICE - ACTIUNI 
GENERALE/ Capitol 5000/ Grupa 
30/TITLUL III DOBANZI 
 

174. Anexa nr. 3/15 Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administrației Publice 
și Fondurilor Europene 
 
7001 Locuințe, servicii și dezvoltare 
publică 

51 Titlul VI Transferuri între unitati ale 
administratiei publice 

02 Transferuri de capital 
38 Programul National de Dezvoltare 

Locala 
 

Propuneri 2018 ... 2.053.090 mii lei 
 

Propunem alocarea sumei de 16,6 milioane lei pentru 
construcția unui nou sediu administrativ în Zalău 
 
Construire sediu administrativ al județului Sălaj și Bibliotecă 
județul Sălaj” 
 
Propuneri 2018 .... 6.000 mii lei 
 
Autori: Seres Dénes, Csoma Botond, Erdei D. István - 
deputați UDMR 
Cseke Attila, Tánczos Barna - senator UDMR 
 

Având în vedere că Instituția Prefectului 
Județului Sălaj și Consiliul Județean Sălaj 
împart de o perioadă îndelungată același 
imobil, Palatul Administrativ, clădirea 
nemaiputând în prezent servi ambele 
instituții. Spațiile disponibile nu sunt de 
ajuns nici pentru structurile Consiliului 
Județean și nici pentru structurile Instituției 
Prefectului, care are în administrare Palatul 
Administrativ, potrivit  prevederilor 
Anexei la HG 706/1994, poziția nr. 33. 
Încă din anul 2009 a fost realizat proiectul 
tehnic al complexului ”Sediu 
Administrativ al județului Sălaj și 
Biblioteca ”, care ar găzdui Consiliul 
Județean și Biblioteca Județeană. Însă 
demersurile au fost întrerupte din cauza 
lipsei de fondurilor de finanțare. Întreaga 
investiție se ridică la suma de 16.600 mii 
lei, din care pentru anul 2018 solicităm 
6.000 mii lei pentru actualizarea 
proiectului tehnic și începerea execuției, 
având în vedere ca proiectul este 
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preconizat a se derula pe trei ani. 
 
Nu este necesară indicarea unei surse de 
finanțare, amendamentul vizează 
includerea obiectivului de investiții în 
suma alocată prin buget.  

175. Anexa 3/15 Ministerul Dezvoltarii 
Regionale, Administrației Publice și 
Fondurilor Europene 
 
7001 LOCUINTE, SERVICII SI 
DEZVOLTARE PUBLICA 

55 Titlul VII Alte Transferuri 
01 A. Transferuri interne 

12 Investitii ale agentilor economici 
cu capital de stat 
 
Propuneri 2018…440.900 mii lei 
 
 

Solicităm includerea în Programul national de constructii de 
interes public sau social a obiectivului 
 
Continuarea lucrărilor la Piscina acoperită și baza de 
recreație” din Târgu Secuiesc, județul Covasna  Propuneri 
2018…..36.000 mii lei 
 
Autori:  
Benkő Erika, Márton Árpád, Kulcsár Terza József György, 
Seres Dénes, Csoma Botond, Erdei D. István – deputaţi 
UDMR  
Cseke Attila, Fejér László Ödön, Tánczos Barna - senatori 
UDMR 
 

Continuarea până la finalizare a investiției 
începute încă în anul 2003 și care în 
prezent se degradează. 
Investiția ar asigura posibilități de 
agrement și practicarea înotului pentru 
locuitorii din zonă. 
 
Nu este necesară indicarea unei surse de 
finanțare, amendamentul vizează 
includerea obiectivului de investiții în 
suma alocată prin buget. 

176. Anexa 3/15 Ministerul Dezvoltarii 
Regionale, Administrației Publice și 
Fondurilor Europene 
 
7001 LOCUINTE, SERVICII SI 
DEZVOLTARE PUBLICA 

55 Titlul VII Alte Transferuri 
01 A. Transferuri interne 

12 Investitii ale agentilor economici 
cu capital de stat 
 
Propuneri 2018…440.900 mii lei 
 

Solicităm includerea în Programul national de constructii de 
interes public sau social a obiectivului 
Bazin didactic de înot, orașul Săcueni, jud. Bihor 
 
Propuneri 2018....5.103 mii lei 
 
Autori:  
Seres Dénes, Csoma Botond, Szabó Ödön, Biró Rozália, Erdei 
D. István - deputaţi UDMR 
Tánczos Barna, Cseke Attila, Derzsi Ákos - senatori UDMR 

Construcția de bazine de înot în orașele și 
municipiile județului Bihor face parte din 
strategia județeană de îmbunătățire a 
infrastructurii urbane, de încurajare a 
practicării sporturilor și însușirii unui stil 
de viață sănătos în rândul populației, mai 
ales al copiilor și tinerilor, ținând cont 
totodată de necesitățile sportivilor de 
peformanță de a avea acces la baze de 
pregătire de calitate. 
 
Nu este necesară indicarea unei surse de 
finanțare, amendamentul vizează 
includerea obiectivului de investiții în 
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suma alocată prin buget. 
177. Anexa 3 / 15 / 28 Ministerul Dezvoltării 

Regionale, Administrației Publice și 
Fondurilor Europene 
 
7001 LOCUINTE, SERVICII SI 
DEZVOLTARE PUBLICA 
  55 Alte Transferuri 
    01 A. Transferuri interne 
       12 Investiții ale agenților economici cu 
capital de stat 
 
Propuneri 2018…440.900 mii lei 
 
 

Solicităm includerea în Programul național de construcții de 
interes public sau social al obiectivului următor: 
 
Bazin didactic de înot în comuna Fîntînele, jud. Mureș 
 
Propuneri 2018 ...….6.900 mii lei 
 
Autori:  
Seres Dénes, Csoma Botond, Biró Zsolt István, Csép Éva-
Andrea, Vass Levente, Erdei D. István, – deputaţi UDMR 
Császár Károly Zsolt, Novák Csaba Zoltán, Cseke Attila, 
Tánczos Barna - senatori UDMR 
 

Cererea este deja depusă, nefiind aprobată 
până în prezent. 
Autoritățile locale din comuna Fîntînele și 
din comunele învecinate doresc ca elevii și 
copiii din zona Târnavei Mici să aibă acces 
la cursuri de înot și la posibilitatea de 
practicare a acestui sport, pe lângă alte 
sporturi pentru care deja există o bază 
sportivă. Unitățile administrativ-teritoriale 
învecinate vor asigura transportul elevilor 
pentru a participa la orele de înot.  
Nu este necesară indicarea unei surse de 
finanțare, amendamentul vizează 
includerea obiectivului de investiții în 
suma alocată prin buget. 

178. Anexa 3 / 15 / 28 Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administrației Publice și 
Fondurilor Europene 
 
7001 LOCUINTE, SERVICII SI 
DEZVOLTARE PUBLICA 
  55 Alte Transferuri 
    01 A. Transferuri interne 
       12 Investiții ale agenților economici cu 
capital de stat 
 
Propuneri 2018…440.900 mii lei 
 
 

Solicităm includerea în Programul național de construcții de 
interes public sau social al obiectivului următor: 
 
Bazin didactic de înot în orașul Miercurea Nirajului, jud. 
Mureș  
 
Propuneri 2018 ….6.900 mii lei 
 
Autori:  
Seres Dénes, Csoma Botond, Biró Zsolt István, Csép Éva-
Andrea, Vass Levente, Erdei D. István, – deputaţi UDMR 
Császár Károly Zsolt, Novák Csaba Zoltán, Cseke Attila, 
Tánczos Barna - senatori UDMR 

Cererea este deja depusă, nefiind aprobată 
până în prezent. 
Toți elevii și copiii din zona Nirajului (7 
comune) ar trebui să aibă acces la instruire 
de înot, orașul Miercurea Nirajului având 
peste 5000 de locuitori. Există și acordul 
comunelor și orașelor învecinate, că vor 
asigura transportul elevilor pentru a 
participa la programele de înot.  
Nu este necesară indicarea unei surse de 
finanțare, amendamentul vizează 
includerea obiectivului de investiții în 
suma alocată prin buget. 

179. Anexa 3/15 Ministerul Dezvoltarii Solicităm includerea în Programul national de constructii de Construcția de bazine de înot în orașele și 
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Regionale, Administrației Publice și 
Fondurilor Europene 
 
7001 LOCUINTE, SERVICII SI 
DEZVOLTARE PUBLICA 

55 Titlul VII Alte Transferuri 
01 A. Transferuri interne 

12 Investitii ale agentilor economici 
cu capital de stat 
 
Propuneri 2018…440.900 mii lei 
 

interes public sau social a obiectivului 
 
Bazin didactic de înot, municipiul Marghita, jud. Bihor 
 
Propuneri 2018.... 5.103 mii lei 
 
Autori:  
Szabó Ödön, Biró Rozália, Seres Dénes, Csoma Botond, Erdei 
D. István - deputaţi UDMR 
Tánczos Barna, Cseke Attila, Derzsi Ákos - senatori UDMR 

municipiile județului Bihor face parte din 
strategia județeană de îmbunătățire a 
infrastructurii urbane, de încurajare a 
practicării sporturilor și însușirii unui stil 
de viață sănătos în rândul populației, mai 
ales al copiilor și tinerilor, ținând cont 
totodată de necesitățile sportivilor de 
peformanță de a avea acces la baze de 
pregătire de calitate. 
 
Nu este necesară indicarea unei surse de 
finanțare, amendamentul vizează 
includerea obiectivului de investiții în 
suma alocată prin buget. 

180. Anexa 3/15 Ministerul Dezvoltarii 
Regionale, Administrației Publice și 
Fondurilor Europene 
 
7001 LOCUINTE, SERVICII SI 
DEZVOLTARE PUBLICA 

55 Titlul VII Alte Transferuri 
01 A. Transferuri interne 

12 Investitii ale agentilor economici 
cu capital de stat 
 
Propuneri 2018…440.900 mii lei 
 

Solicităm includerea în Programul national de constructii de 
interes public sau social a obiectivului 
 
 
Bazin didactic de înot, orașul Nucet, jud. Bihor 
 
Propuneri 2018....4.073 mii lei 
 
 
Autori:  
Szabó Ödön, Biró Rozália, Seres Dénes, Csoma Botond, Erdei 
D. István - deputaţi UDMR 
Tánczos Barna, Cseke Attila, Derzsi Ákos - senatori UDMR 

Construcția de bazine de înot în orașele și 
municipiile județului Bihor face parte din 
strategia județeană de îmbunătățire a 
infrastructurii urbane, de încurajare a 
practicării sporturilor și însușirii unui stil 
de viață sănătos în rândul populației, mai 
ales al copiilor și tinerilor, ținând cont 
totodată de necesitățile sportivilor de 
peformanță de a avea acces la baze de 
pregătire de calitate. 
 
Nu este necesară indicarea unei surse de 
finanțare, amendamentul vizează 
includerea obiectivului de investiții în 
suma alocată prin buget. 

181. Anexa nr. 3/15 Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administrației Publice 
și Fondurilor Europene 
 
7001 Locuințe, servicii și dezvoltare 

Propunem includerea în program a finanțării obiectivului de 
investiții: 
 
Centru balnear comuna Remetea, județul Harghita 
 

Valoarea totală a investiției este de 
27.923,51 mii lei (fără TVA), cuprinzând 
unități de cazare, zone de agrement, dar 
mai ales spații balnear-curative care să 
pună în valoare apele minerale 
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publică 
51 Titlul VI Transferuri între unitati ale 

administratiei publice 
02 Transferuri de capital 

38 Programul National de Dezvoltare 
Locala 

 
Propuneri 2018 ... 2.053.090 mii lei 
 

Propuneri 2018...2.500 mii lei 
 
Autori:  
Bende Sandor, Kelemen Hunor, Korodi Attila, Benedek 
Zacharie, Sebestyén Csaba, Seres Dénes, Csoma Botond, 
Erdei D. István - deputați UDMR 
Cseke Attila, Verestoy Attila, Tánczos Barna - senatori 
UDMR 
 

tămăduitoare din zonă. Din surse de la 
bugetul local (575,9 mii lei plus TVA) au 
fost realizate PT și DE. 
 
Nu este necesară indicarea unei surse de 
finanțare, amendamentul vizează 
includerea obiectivului de investiții în 
suma alocată prin buget. 

182. Anexa nr. 3/15 Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administrației Publice 
și Fondurilor Europene 
 
7001 Locuințe, servicii și dezvoltare 
publică 

51 Titlul VI Transferuri între unitati ale 
administratiei publice 

02 Transferuri de capital 
38 Programul National de Dezvoltare 

Locala 
 

Propuneri 2018 ... 2.053.090 mii lei 
 

Propunem includerea în program a finanțării obiectivului de 
investiții: 
 
Construire și dotare hală piața agro-alimentară comuna 
Remetea, județul Harghita 
 
Propuneri 2018...1.500 mii lei 
 
Autori: Bende Sandor, Kelemen Hunor, Korodi Attila, 
Benedek Zacharie, Sebestyén Csaba, Seres Dénes, Csoma 
Botond, Erdei D. István - deputați UDMR 
Cseke Attila, Verestoy Attila, Tánczos Barna - senatori 
UDMR 
 

Investiția este necesară, în lipsa unei piețe 
agro-alimentare populația neavând acces la 
produse agricole de sezon și la produse 
agroalimentare într-un spațiu care să se 
conformeze dispozițiilor legale în vigoare 
privind sănătatea publică și comerțul cu 
astfel de produse. 
 
Nu este necesară indicarea unei surse de 
finanțare, amendamentul vizează 
includerea obiectivului de investiții în 
suma alocată prin buget. 

183. Anexa nr. 3/15 Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administrației Publice 
și Fondurilor Europene 
 
7001 Locuințe, servicii și dezvoltare 
publică 

51 Titlul VI Transferuri între unitati ale 
administratiei publice 

02 Transferuri de capital 
38 Programul National de Dezvoltare 

Locala 

Propunem includerea în program a finanțării obiectivului de 
investiții: 
 
Realizarea alimentare cu apă, canalizare și stație de epurare 
în localitatea Câmpulung la Tisa, jud. Maramureș  
 
Propuneri 2018... 18.400 mii lei 
 
Autori: Apjok Norbert, Seres Dénes, Csoma Botond, Erdei D. 
István - deputați UDMR 
Cseke Attila, Tánczos Barna - senatori UDMR 

Includerea în program a acestei investiții 
este absolut necesară în vederea asigurării 
unui trai decent populației și în vederea 
îndeplinirii condiționalităților UE privind 
protejarea mediului.  
 
Nu este necesară indicarea unei surse de 
finanțare, amendamentul vizează 
includerea obiectivului de investiții în 
suma alocată prin buget. 
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Propuneri 2018 ... 2.053.090 mii lei 
 

 

184. Anexa nr. 3/15 Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administrației Publice 
și Fondurilor Europene 
 
7001 Locuințe, servicii și dezvoltare 
publică 

51 Titlul VI Transferuri între unitati ale 
administratiei publice 

02 Transferuri de capital 
38 Programul National de Dezvoltare 

Locala 
 

Propuneri 2018 ... 2.053.090 mii lei 
 

Propunem includerea în program a finanțării obiectivului de 
investiții: 
 
Reabilitarea sediului Primăriei din localitatea Câmpulung la 
Tisa, jud. Maramureș  
 
 
Propuneri 2018... 1.840 mii lei 
 
Autori: Apjok Norbert, Seres Dénes, Csoma Botond, Erdei D. 
István - deputați UDMR 
Cseke Attila, Tánczos Barna - senatori UDMR 
 

Clădirea a fost edificată în anul 1910, până 
în prezent nefiind supusă vreunei lucrări de 
reabilitare. 
Proiectul face parte dintr-un program de 
interes public major de creștere a calității 
arhitectural-ambientale a clădirilor prin 
măsuri de reabilitare structural-
arhitecturală. 
 
Nu este necesară indicarea unei surse de 
finanțare, amendamentul vizează 
includerea obiectivului de investiții în 
suma alocată prin buget. 

185. Anexa nr. 3/15 Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administrației Publice 
și Fondurilor Europene 
 
7001 Locuințe, servicii și dezvoltare 
publică 

51 Titlul VI Transferuri între unitati ale 
administratiei publice 

02 Transferuri de capital 
38 Programul National de Dezvoltare 

Locala 
 

Propuneri 2018 ... 2.053.090 mii lei 
 

Propunem includerea în program a finanțării obiectivului de 
investiții: 
 
Reabilitarea Școlii Gimnaziale din localitatea Câmpulung la 
Tisa, jud. Maramureș 
 
Propuneri 2018...460 mii lei 
 
Autori: Apjok Norbert, Seres Dénes, Csoma Botond, Erdei D. 
István - deputați UDMR 
Cseke Attila, Tánczos Barna - senatori UDMR 
 
 

Educația școlară la standarde cât mai înalte 
și adaptarea acesteia la normele europene 
de calitate reprezintă o preocupare centrală 
a administrației localității Câmpulung la 
Tisa din jud. Maramureș. 
 
Nu este necesară indicarea unei surse de 
finanțare, amendamentul vizează 
includerea obiectivului de investiții în 
suma alocată prin buget. 

186. Anexa 3/15  Ministerul Dezvoltarii 
Regionale, Administrației Publice și 
Fondurilor Europene 

Solicităm includerea în Programul Național de Dezvoltare 
Locală a obiectivului 
 

În cei 25 de ani de exploatare, lucrările de 
întretinere la podul Decebal, s-au limitat la 
nivelul îmbrăcăminții asfaltice. In anii 
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7001 LOCUINTE, SERVICII SI 
DEZVOLTARE PUBLICA 
  51 Titlul VI Transferuri între unități ale 
administrației publice 
    02 Transferuri de capital 
       38 Programul Național de Dezvoltare 
Locală 
 
Propuneri 2018…2.053.090 mii lei 
 

Reparaţii capitale Pod Decebal peste râul Someş, municipiul 
Satu Mare, jud.Satu Mare  
 
 
Propuneri 2018………… 3.475 mii lei 
 
Autori:  
Seres Dénes, Csoma Botond, Erdei D. István, Magyar Loránd, 
– deputaţi UDMR  
Turos Loránd, Cseke Attila, Tánczos Barna, - senatori UDMR 

1999-2000 s-a realizat reabilitarea căii 
podului și viaductelor (asfalt, borduri, 
rosturi de dilatatie), fara a se afecta lisa de 
parapet si parapetul pietonal, care a fost 
doar reconditionat. Finanţarea acestei 
lucrări de către Municipiul Satu Mare nu 
este posibilă dat fiind bugetul limitat al 
acestuia, precum și măsurile fiscale recent 
adoptate de Guvern care diminuează 
considerabil venitul municipiului. 
Nu este necesară indicarea unei surse de 
finanțare, amendamentul vizează 
includerea obiectivului de investiții în 
suma alocată prin buget. 

187. Anexa 3/15 Ministerul Dezvoltarii 
Regionale, Administrației Publice și 
Fondurilor Europene 
 
7001 LOCUINTE, SERVICII SI 
DEZVOLTARE PUBLICA 
  51 Titlul VI Transferuri între unități ale 
administrației publice 
    02 Transferuri de capital 
       38 Programul Național de Dezvoltare 
Locală 
 
Propuneri 2018…2.053.090 mii lei 

Solicităm includerea în Programul Național de Dezvoltare 
Locală a obiectivului 
 
“Modernizarea străzii 1 Iunie”, municipiul Satu Mare, jud. 
Satu Mare  
Propuneri 2018….. 436 mii lei 
 
Autori:  
Seres Dénes, Csoma Botond, Erdei D. István, Magyar Loránd, 
– deputaţi UDMR  
Turos Loránd, Cseke Attila, Tánczos Barna, - senatori UDMR 

Stradă de pământ care se află într-o stare 
avansată de degradare, făcând imposibilă 
circulația autovehiculelor în condiții 
optime, și fără rețele tehnico-edilitare. 
Finanţarea acestei lucrări de către 
Municipiul Satu Mare nu este posibilă dat 
fiind bugetul limitat al acestuia, precum și 
măsurile fiscale recent adoptate de Guvern 
care diminuează considerabil venitul 
municipiului. 
Nu este necesară indicarea unei surse de 
finanțare, amendamentul vizează 
includerea obiectivului de investiții în 
suma alocată prin buget. 

188. Anexa 3/15 Ministerul Dezvoltarii 
Regionale, Administrației Publice și 
Fondurilor Europene 
 
7001 LOCUINTE, SERVICII SI 
DEZVOLTARE PUBLICA 

Solicităm includerea în Programul Național de Dezvoltare 
Locală a obiectivului 
 
“Modernizarea străzilor Alexandru Vlahuță, Bixadului, 
Ceferiștilor, Livada, Locomotivei și Mașiniștilor”, municipiul 
Satu Mare, jud. Satu Mare  

Străzi de pământ care se află într-o stare 
avansată de degradare, făcând imposibilă 
circulația autovehiculelor în condiții 
optime, și fără rețele tehnico-edilitare. 
Finanţarea acestei lucrări de către 
Municipiul Satu Mare nu este posibilă dat 
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  51 Titlul VI Transferuri între unități ale 
administrației publice 
    02 Transferuri de capital 
       38 Programul Național de Dezvoltare 
Locală 
 
Propuneri 2018…2.053.090 mii lei 

Propuneri 2018….. 1.075 mii lei 
 
Autori:  
Seres Dénes, Csoma Botond, Erdei D. István, Magyar Loránd, 
– deputaţi UDMR  
Turos Loránd, Cseke Attila, Tánczos Barna, - senatori UDMR 

fiind bugetul limitat al acestuia, precum și 
măsurile fiscale recent adoptate de Guvern 
care diminuează considerabil venitul 
municipiului. 
Nu este necesară indicarea unei surse de 
finanțare, amendamentul vizează 
includerea obiectivului de investiții în 
suma alocată prin buget. 

189. Anexa 3/15  Ministerul Dezvoltarii 
Regionale, Administrației Publice și 
Fondurilor Europene 
 
7001 LOCUINTE, SERVICII SI 
DEZVOLTARE PUBLICA 
  51 Titlul VI Transferuri între unități ale 
administrației publice 
    02 Transferuri de capital 
       38 Programul Național de Dezvoltare 
Locală 
 
Propuneri 2018…2.053.090 mii lei 
 

Solicităm includerea în Programul Național de Dezvoltare 
Locală a obiectivului 
 
“Modernizare străzi de pământ în municipiul Satu Mare – 
strada Depozitelor”, municipiul Satu Mare, jud. Satu Mare  
 
Propuneri 2018….. 1.391 mii lei 
 
Autori:  
Seres Dénes, Csoma Botond, Erdei D. István, Magyar Loránd, 
– deputaţi UDMR  
Turos Loránd, Cseke Attila, Tánczos Barna, - senatori UDMR 

Stradă de pământ care se află într-o stare 
avansată de degradare, făcând imposibilă 
circulația autovehiculelor în condiții 
optime, și fără rețele tehnico-edilitare. 
Finanţarea acestei lucrări de către 
Municipiul Satu Mare nu este posibilă dat 
fiind bugetul limitat al acestuia, precum și 
măsurile fiscale recent adoptate de Guvern 
care diminuează considerabil venitul 
municipiului. 
Nu este necesară indicarea unei surse de 
finanțare, amendamentul vizează 
includerea obiectivului de investiții în 
suma alocată prin buget. 

190. Anexa 3/15 Ministerul Dezvoltarii 
Regionale, Administrației Publice și 
Fondurilor Europene 
 
7001 LOCUINTE, SERVICII SI 
DEZVOLTARE PUBLICA 
  51 Titlul VI Transferuri între unități ale 
administrației publice 
    02 Transferuri de capital 
       38 Programul Național de Dezvoltare 
Locală 
 

Solicităm includerea în Programul Național de Dezvoltare 
Locală a obiectivului 
 
“Modernizare strada Ferăstrău”, municipiul Satu Mare, jud. 
Satu Mare  
 
Propuneri 2018….. 995 mii lei 
 
Autori:  
Seres Dénes, Csoma Botond, Erdei D. István, Magyar Loránd, 
– deputaţi UDMR  
Turos Loránd, Cseke Attila, Tánczos Barna, - senatori UDMR 

Stradă de pământ care se află într-o stare 
avansată de degradare, făcând imposibilă 
circulația autovehiculelor în condiții 
optime, și fără rețele tehnico-edilitare. 
Finanţarea acestei lucrări de către 
Municipiul Satu Mare nu este posibilă dat 
fiind bugetul limitat al acestuia, precum și 
măsurile fiscale recent adoptate de Guvern 
care diminuează considerabil venitul 
municipiului. 
Nu este necesară indicarea unei surse de 
finanțare, amendamentul vizează 
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Propuneri 2018…2.053.090 mii lei 
 

includerea obiectivului de investiții în 
suma alocată prin buget. 

191. Anexa 3/15 Ministerul Dezvoltarii 
Regionale, Administrației Publice și 
Fondurilor Europene 
 
7001 LOCUINTE, SERVICII SI 
DEZVOLTARE PUBLICA 
  51 Titlul VI Transferuri între unități ale 
administrației publice 
    02 Transferuri de capital 
       38 Programul Național de Dezvoltare 
Locală 
 
Propuneri 2018…2.053.090 mii lei 
 

Solicităm includerea în Programul Național de Dezvoltare 
Locală a obiectivului 
 
“Modernizarea străzii Lunca Sighet”, municipiul Satu Mare, 
jud. Satu Mare 
 
Propuneri 2018 ….. 1.564 mii lei 
 
Autori:  
Seres Dénes, Csoma Botond, Erdei D. István, Magyar Loránd, 
– deputaţi UDMR  
Turos Loránd, Cseke Attila, Tánczos Barna, - senatori UDMR 

Stradă de pământ care se află într-o stare 
avansată de degradare, făcând imposibilă 
circulația autovehiculelor în condiții 
optime, și fără rețele tehnico-edilitare. 
Finanţarea acestei lucrări de către 
Municipiul Satu Mare nu este posibilă dat 
fiind bugetul limitat al acestuia, precum și 
măsurile fiscale recent adoptate de Guvern 
care diminuează considerabil venitul 
municipiului. 
Nu este necesară indicarea unei surse de 
finanțare, amendamentul vizează 
includerea obiectivului de investiții în 
suma alocată prin buget. 

192. Anexa 3/15 Ministerul Dezvoltarii 
Regionale, Administrației Publice și 
Fondurilor Europene 
 
7001 LOCUINTE, SERVICII SI 
DEZVOLTARE PUBLICA 
  51 Titlul VI Transferuri între unități ale 
administrației publice 
    02 Transferuri de capital 
       38 Programul Național de Dezvoltare 
Locală 
 
Propuneri 2018…2.053.090 mii lei 
 

Solicităm includerea în Programul Național de Dezvoltare 
Locală a obiectivului 
 
“Modernizarea străzii Mărăşti”, municipiul Satu Mare, jud. 
Satu Mare 
 
Propuneri 2018 ….. 457 mii lei 
 
Autori:  
Seres Dénes, Csoma Botond, Erdei D. István, Magyar Loránd, 
– deputaţi UDMR  
Turos Loránd, Cseke Attila, Tánczos Barna, - senatori UDMR 

Stradă de pământ care se află într-o stare 
avansată de degradare, făcând imposibilă 
circulația autovehiculelor în condiții 
optime, și fără rețele tehnico-edilitare. 
Finanţarea acestei lucrări de către 
Municipiul Satu Mare nu este posibilă dat 
fiind bugetul limitat al acestuia, precum și 
măsurile fiscale recent adoptate de Guvern 
care diminuează considerabil venitul 
municipiului. 
Nu este necesară indicarea unei surse de 
finanțare, amendamentul vizează 
includerea obiectivului de investiții în 
suma alocată prin buget. 

193. Anexa 3/15 Ministerul Dezvoltarii 
Regionale, Administrației Publice și 
Fondurilor Europene 
 

Solicităm includerea în Programul Național de Dezvoltare 
Locală a obiectivului 
 
“Modernizare strada Merilor”, municipiul Satu Mare, jud. 

Stradă de pământ care se află într-o stare 
avansată de degradare, făcând imposibilă 
circulația autovehiculelor în condiții 
optime, și fără rețele tehnico-edilitare. 
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7001 LOCUINTE, SERVICII SI 
DEZVOLTARE PUBLICA 
  51 Titlul VI Transferuri între unități ale 
administrației publice 
    02 Transferuri de capital 
       38 Programul Național de Dezvoltare 
Locală 
 
Propuneri 2018…2.053.090 mii lei 
 

Satu Mare  
 
Propuneri 2018….. 778 mii lei 
 
Autori:  
Seres Dénes, Csoma Botond, Erdei D. István, Magyar Loránd 
– deputaţi UDMR  
Turos Loránd, Cseke Attila, Tánczos Barna, - senatori UDMR 

Finanţarea acestei lucrări de către 
Municipiul Satu Mare nu este posibilă dat 
fiind bugetul limitat al acestuia, precum și 
măsurile fiscale recent adoptate de Guvern 
care diminuează considerabil venitul 
municipiului. 
Nu este necesară indicarea unei surse de 
finanțare, amendamentul vizează 
includerea obiectivului de investiții în 
suma alocată prin buget. 

194. Anexa 3/15 Ministerul Dezvoltarii 
Regionale, Administrației Publice și 
Fondurilor Europene 
 
7001 LOCUINTE, SERVICII SI 
DEZVOLTARE PUBLICA 
  51 Titlul VI Transferuri între unități ale 
administrației publice 
    02 Transferuri de capital 
       38 Programul Național de Dezvoltare 
Locală 
 
Propuneri 2018…2.053.090 mii lei 
 

Solicităm includerea în Programul Național de Dezvoltare 
Locală a obiectivului 
 
“Modernizare străzi zona Curtuiuș”, municipiul Satu Mare, 
jud. Satu Mare 
  
Propuneri 2018….. 2.732 mii lei 
 
Autori:  
Seres Dénes, Csoma Botond, Erdei D. István, Magyar Loránd, 
– deputaţi UDMR  
Turos Loránd, Cseke Attila, Tánczos Barna, - senatori UDMR 

Străzi de pământ care se află într-o stare 
avansată de degradare, făcând imposibilă 
circulația autovehiculelor în condiții 
optime, și fără rețele tehnico-edilitare. 
Finanţarea acestei lucrări de către 
Municipiul Satu Mare nu este posibilă dat 
fiind bugetul limitat al acestuia, precum și 
măsurile fiscale recent adoptate de Guvern 
care diminuează considerabil venitul 
municipiului. 
Nu este necesară indicarea unei surse de 
finanțare, amendamentul vizează 
includerea obiectivului de investiții în 
suma alocată prin buget. 

195. Anexa 3/15 Ministerul Dezvoltarii 
Regionale, Administrației Publice și 
Fondurilor Europene 
 
7001 LOCUINTE, SERVICII SI 
DEZVOLTARE PUBLICA 
  51 Titlul VI Transferuri între unități ale 
administrației publice 
    02 Transferuri de capital 
       38 Programul Național de Dezvoltare 

Solicităm includerea în Programul Național de Dezvoltare 
Locală a obiectivului 
 
“Extindere iluminat public din cartierele Micro17, Carpați I, 
Carpați II”, municipiul Satu Mare, jud. Satu Mare  
 
Propuneri 2018…..   2.119 mii lei 
 
Autori:  
Seres Dénes, Csoma Botond, Erdei D. István, Magyar Loránd 

Ţinând cont de obligaţia autorităţiilor 
locale de a asigura servicii de utilităţi 
publice tuturor locuitorilor municipiului, 
este necesară extinderea reţelei de iluminat 
public din cartierele Micro17, Carpați I, 
Carpați II, având în vedere faptul că în 
anumite zone ale orașului lipsește 
iluminatul stradal. Menționăm că anumite 
zone ale orașului au rămas fără iluminat 
public stradal încă de la construirea 
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Locală 
 
Propuneri 2018…2.053.090 mii lei 
 

– deputaţi UDMR  
Turos Loránd, Cseke Attila, Tánczos Barna, - senatori UDMR 

acestora. 
Nu este necesară indicarea unei surse de 
finanțare, amendamentul vizează 
includerea obiectivului de investiții în 
suma alocată prin buget. 

196. Anexa 3/15 Ministerul Dezvoltarii 
Regionale, Administrației Publice și 
Fondurilor Europene 
 
7001 LOCUINTE, SERVICII SI 
DEZVOLTARE PUBLICA 
  51 Titlul VI Transferuri între unități ale 
administrației publice 
    02 Transferuri de capital 
       38 Programul Național de Dezvoltare 
Locală 
 
Propuneri 2018…2.053.090 mii lei 
 

Solicităm includerea în Programul Național de Dezvoltare 
Locală a obiectivului 
 
“Lucrari de modernizare la Piata de alimente Nr.2 din 
municipiul Satu Mare”, municipiul Satu Mare, jud. Satu Mare 
 
Propuneri 2018….. 1.693 mii lei 
 
Autori:  
Seres Dénes, Csoma Botond, Erdei D. István, Magyar Loránd 
– deputaţi UDMR  
Turos Loránd, Cseke Attila, Tánczos Barna, - senatori UDMR 

Situatia actuala a Pieței de alimente nr. 2 
este considerata neconformă cu condițiile 
desfasurarii unui comert civilizat, astfel 
incat este necesara o investie prin care sa 
se imbunatateasca conditiile de functionare 
ale obiectivului. Finanţarea acestei lucrări 
de către Municipiul Satu Mare nu este 
posibilă dat fiind bugetul limitat al 
acestuia, precum și măsurile fiscale recent 
adoptate de Guvern care diminuează 
considerabil venitul municipiului. 
Nu este necesară indicarea unei surse de 
finanțare, amendamentul vizează 
includerea obiectivului de investiții în 
suma alocată prin buget. 

197. Anexa nr. 3/15 Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administrației Publice 
și Fondurilor Europene 
 
7001 Locuințe, servicii și dezvoltare 
publică 

51 Titlul VI Transferuri între unitati ale 
administratiei publice 

02 Transferuri de capital 
38 Programul National de Dezvoltare 

Locala 
 

Propuneri 2018 ... 2.053.090 mii lei 
 

Propunem includerea în program a finanțării obiectivului de 
investiții: 
 
Modernizare și reabilitare DJ 112C, județul Brașov 
 
Propuneri 2018...25.866 mii lei 
 
Autori:  
Seres Dénes, Csoma Botond, Ambrus Izabella, Erdei D. István 
– deputaţi UDMR  
Turos Loránd, Cseke Attila, Tánczos Barna, - senatori UDMR 

Consiliul județean Brașov are nevoie de 
această sumă pentru finalizarea proiectului 
deja acceptat la finanțare în cadrul PNDL. 
 
Nu este necesară indicarea unei surse de 
finanțare, amendamentul vizează 
includerea obiectivului de investiții în 
suma alocată prin buget. 
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198. Anexa nr. 3/15 Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administrației Publice 
și Fondurilor Europene 
 
7001 Locuințe, servicii și dezvoltare 
publică 

51 Titlul VI Transferuri între unitati ale 
administratiei publice 

02 Transferuri de capital 
38 Programul National de Dezvoltare 

Locala 
 

Propuneri 2018 ... 2.053.090 mii lei 
 

Propunem includerea în program a finanțării obiectivului de 
investiții: 
 
Reabilitarea DJ 132, județul Brașov 
 
Propuneri 2018...17.118 mii lei 
 
 
Autori:  
Seres Dénes, Csoma Botond, Ambrus Izabella, Erdei D. István 
– deputaţi UDMR  
Turos Loránd, Cseke Attila, Tánczos Barna, - senatori UDMR 

Proiectul se află în faza de contractare a 
Programului Național de Dezvoltare 
Locală, iar suma este necesară demarării 
sale. 
 
Nu este necesară indicarea unei surse de 
finanțare, amendamentul vizează 
includerea obiectivului de investiții în 
suma alocată prin buget. 

199. Anexa nr. 3/15, Capitolul 5001 - 
”Cheltuieli - buget de stat”, Paragraf 51, 
Titlul VI ”Transferuri între unități ale 
administrației publice”, articolul 02 
”Transferuri de capital”, Alineat 04 ” 
Programul pentru construcții locuințe și 
săli de sport” 

Alocarea sumei de 16.000 mii de lei pentru realizarea 
obiectivului:  
„Construcția de locuințe pentru medici și cadre didactice în 
județul Arad" 
 
Senator Adrian Wiener, USR 
 
Grupurile parlamentare USR 

Efectuarea acestei investiţii este necesara 
pentru încurajarea stabilirii în mediul rural 
a cadrelor medicale și didactice din județul 
Arad. 

Sursa de finanţare: Se diminuează 
capitolul 5001 ”Cheltuieli - buget de stat”, 
paragraful 51, Titlul VI ”Transferuri între 
unități ale administrației publice”, articolul 
02 ”Transferuri de capital”, alineatul 38, 
”Programul Național de Dezvoltare 
Locală” cu suma de 16.000 mii lei. 

200. Anexa nr. 3/15, Capitolul 5001 - 
”Cheltuieli - buget de stat”, Paragraf 51, 
Titlul VI ”Transferuri între unități ale 
administrației publice”, articolul 02 
”Transferuri de capital”, Alineat 04 ” 
Programul pentru construcții locuințe și 
săli de sport” 

Alocarea sumei de 20.000 mii lei pentru realizarea 
obiectivului:  
„Construcția de locuințe pentru tineri   în municipiul  Arad" 
 
Deputat: Sergiu Cosmin Vlad, USR 
 
Grupurile parlamentare USR 

Efectuarea  acestei investiţii este necesara 
pentru sprijinirea tinerilor și a natalității 
din municipiul Arad. 

Sursa de finanţare: Se diminuează 
capitolul 5001 ”Cheltuieli - buget de stat”, 
paragraful 51, Titlul VI ”Transferuri între 
unități ale administrației publice”, articolul 
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02 ”Transferuri de capital”, alineatul 38, 
”Programul Național de Dezvoltare 
Locală” cu suma de 20.000 mii lei. 

201. Anexa 3/15/27/15/26369185/1725 Se alocă suma de 1.000.000 de lei în bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor 
Europene, pentru realizarea obiectivului de investiție 
„DECOLMATARE BARAJ ACUMULARE CU 
REFACEREA DIGULUI DE PROTECȚIE ȘI A 
DEVERSORULUI  - PÂRÂU DOROFEI ÎN ZONA 
COMUNEI CRÎMPOIA, JUDEȚUL OLT”. 

Alocarea se realizează către PRIMĂRIA COMUNEI 
CRÎMPOIA, județul OLT. 

(Autor: senator SIMINICA MIREA) 

În ultimii zece ani, comuna Crîmpoia a fost 
afectată puternic de inundații cauzate de 
colmatarea albiei cursului de apă care 
traversează localitate. Pagubele produse 
depășesc cu mult valoarea investiției 
propuse spre finanțare pentru realizarea 
proiectului în cauză. 

De această lucrare vor beneficia și 
locuitorii localităților învecinate, expuși 
aceluiași pericol. 

Sursa de finanţare: Fondul de Rezervă 
Bugetară la Dispoziţia 
Guvernului+Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administrației Publice și 
Fondurilor Europene-  Programul National 
De Dezvoltare Locala 

202. Anexa 3/15/27/15/26369185/1725 Se alocă suma de 5.171.504 lei pentru susținerea principalilor 
indicatori tehnico-economici ai investiției: MODERNIZARE 
INFRASTRUCTURĂ RUTIERĂ ÎN COMUNA 
CRÎMPOIA, JUDEȚUL OLT. 

Investiția presupune următoarele capacități: 4.150 ml., podeț 
dalat – 2 buc., podețe tubulare – 10 buc., accese proprietăți – 
306 buc., șanțuri pereate – 1.500 ml., alte detalii conform fișei 
investiției. 

Alocarea se realizaează către PRIMĂRIA COMUNEI 

Această investiție este o prioritate de 
interes public pentru comuna Crîmpoia. 

Insuficiența bugetului local, lipsa altor 
resurse, costurile exagerate pentru 
susținere, care s-ar obține prin credit 
bancar, nu permit realizarea investiției 
menționate, decât prin alocare din bugetul 
consolidat al statului. Mai mult, trebuie 
avută în vedere reducerea diferenței de 
percepție dintre rural și urban. 
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CRÎMPOIA, județul OLT. 

(Autor: senator SIMINICA MIREA) 

Sursa de finanţare: Fondul de Rezervă 
Bugetară la Dispoziţia 
Guvernului+Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administrației Publice și 
Fondurilor Europene-  Programul National 
De Dezvoltare Locala 

 
203. Anexa 3/15/26 

cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

Se suplimentează în anul 2018 creditele bugetare cu suma de 
45.000 mii lei.  
În mod corespunzător se modifică celelalte anexe la bugetul 
Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și 
Fondurilor Europene, după caz. 
 
Autor:  
Deputat Corneliu Bichineț  
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea accelerării realizării 
unui sistem rutier adecvat prin reabilitarea 
si modernizarea drumurilor județene de pe 
raza județelelor defavorizate din punct de 
vedere al resurselor financiare, așa cum 
este situația în județul Vaslui.  
În județul Vaslui, similar altor județe din 
Moldova, drumurile  județene se află într-o 
stare de degradare avansată care afectează 
viteza de circulație a vehiculelor, siguranța 
rutieră și economia județului.  
 
Sursa de finanțare: 
Diminuarea creditelor bugetare în anul 
2018 cu suma de 45.000 mii lei de la anexa 
nr.3/65/02, capitolul 5401 „Alte servicii 
publice generale”, titlul 50 „Fonduri de 
rezervă”, articolul 01 „Fond de rezervă 
bugetară la dispoziția Guvernului”. 

 
204. Anexa 3/15/26 

cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

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

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
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Deputat Corneliu Bichineț 
Grupul parlamentar PMP 

comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 

205. Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

Finanțarea obiectivului de investiții „Construirea unei creșe în 
comuna Alexandru Vlahuță, județul Vaslui” cu suma de 956 
mii lei 
 
Autor: 
Deputat Corneliu Bichineț 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 
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206. Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

Finanțarea obiectivului de investiții „Construirea unei creșe în 
comuna Arsura, județul Vaslui” cu suma de 956 mii lei 
 
Autor: 
Deputat Corneliu Bichineț 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 

207. Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

Finanțarea obiectivului de investiții „Construirea unei creșe în 
comuna Băcani, județul Vaslui” cu suma de 956 mii lei 
 
Autor: 
Deputat Corneliu Bichineț 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school. 
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Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 

208. Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

Finanțarea obiectivului de investiții „Construirea unei creșe în 
comuna Băcești, județul Vaslui” cu suma de 956 mii lei 
 
Autor: 
Deputat Corneliu Bichineț 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 

209. Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

Finanțarea obiectivului de investiții „Construirea unei creșe în 
comuna Bălteni, județul Vaslui” cu suma de 956 mii lei 
 
Autor: 
Deputat Corneliu Bichineț 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
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domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 

210. Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

Finanțarea obiectivului de investiții „Construirea unei creșe în 
comuna Banca, județul Vaslui” cu suma de 956 mii lei 
 
Autor: 
Deputat Corneliu Bichineț 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 

211. Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

Finanțarea obiectivului de investiții „Construirea unei creșe în 
comuna Berezeni, județul Vaslui” cu suma de 956 mii lei 
 
Autor: 
Deputat Corneliu Bichineț 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
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național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 

212. Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

Finanțarea obiectivului de investiții „Construirea unei creșe în 
comuna Blăgești, județul Vaslui” cu suma de 956 mii lei 
 
Autor: 
Deputat Corneliu Bichineț 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 

213. Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 

Finanțarea obiectivului de investiții „Construirea unei creșe în 
comuna Bogdana, județul Vaslui” cu suma de 956 mii lei 
 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
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 Autor: 
Deputat Corneliu Bichineț 
Grupul parlamentar PMP 

de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 

214. Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

Finanțarea obiectivului de investiții „Construirea unei creșe în 
comuna Bogdănești, județul Vaslui” cu suma de 956 mii lei 
 
Autor: 
Deputat Corneliu Bichineț 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
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– etapa a II-a. 
215. Anexa 3/15/26 

cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

Finanțarea obiectivului de investiții „Construirea unei creșe în 
comuna Bogdănița, județul Vaslui” cu suma de 956 mii lei 
 
Autor: 
Deputat Corneliu Bichineț 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 

216. Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

Finanțarea obiectivului de investiții „Construirea unei creșe în 
comuna Boțești, județul Vaslui” cu suma de 956 mii lei 
 
Autor: 
Deputat Corneliu Bichineț 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
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de creșe, grădiniţe și unități after-school. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 

217. Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

Finanțarea obiectivului de investiții „Construirea unei creșe în 
comuna Bunești - Averești, județul Vaslui” cu suma de 956 
mii lei 
 
Autor: 
Deputat Corneliu Bichineț 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 

218. Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

Finanțarea obiectivului de investiții „Construirea unei creșe în 
comuna Ciocani, județul Vaslui” cu suma de 956 mii lei 
 
Autor: 
Deputat Corneliu Bichineț 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
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2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 

219. Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

Finanțarea obiectivului de investiții „Construirea unei creșe în 
comuna Codăești, județul Vaslui” cu suma de 956 mii lei 
 
Autor: 
Deputat Corneliu Bichineț 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 

220. Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

Finanțarea obiectivului de investiții „Construirea unei creșe în 
comuna Coroiești, județul Vaslui” cu suma de 956 mii lei 
 
Autor: 
Deputat Corneliu Bichineț 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
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a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 

221. Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

Finanțarea obiectivului de investiții „Construirea unei creșe în 
comuna Costești, județul Vaslui” cu suma de 956 mii lei 
 
Autor: 
Deputat Corneliu Bichineț 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 

222. Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 

Finanțarea obiectivului de investiții „Construirea unei creșe în 
comuna Cozmești, județul Vaslui” cu suma de 956 mii lei 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea creditelor 
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Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

 
Autor: 
Deputat Corneliu Bichineț 
Grupul parlamentar PMP 

bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 

223. Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

Finanțarea obiectivului de investiții „Construirea unei creșe în 
comuna Crețești, județul Vaslui” cu suma de 956 mii lei 
 
Autor: 
Deputat Corneliu Bichineț 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school. 
 
Sursa de finanțare:  
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Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 

224. Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

Finanțarea obiectivului de investiții „Construirea unei creșe în 
comuna Dănești, județul Vaslui” cu suma de 956 mii lei 
 
Autor: 
Deputat Corneliu Bichineț 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 
 
 

225. Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

Finanțarea obiectivului de investiții „Construirea unei creșe în 
comuna Deleni, județul Vaslui” cu suma de 956 mii lei 
 
Autor: 
Deputat Corneliu Bichineț 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
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domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 
 
 
 
 

226. Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

Finanțarea obiectivului de investiții „Construirea unei creșe în 
comuna Delești, județul Vaslui” cu suma de 956 mii lei 
 
Autor: 
Deputat Corneliu Bichineț 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 

227. Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 

Finanțarea obiectivului de investiții „Construirea unei creșe în 
comuna Dimitrie Cantemir, județul Vaslui” cu suma de 956 
mii lei 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
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Autor: 
Deputat Corneliu Bichineț 
Grupul parlamentar PMP 

de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 

228. Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

Finanțarea obiectivului de investiții „Construirea unei creșe în 
comuna Dodești, județul Vaslui” cu suma de 956 mii lei 
 
Autor: 
Deputat Corneliu Bichineț 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
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– etapa a II-a. 
229. Anexa 3/15/26 

cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

Finanțarea obiectivului de investiții „Construirea unei creșe în 
comuna Dragomirești, județul Vaslui” cu suma de 956 mii lei 
 
Autor: 
Deputat Corneliu Bichineț 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 

230. Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

Finanțarea obiectivului de investiții „Construirea unei creșe în 
comuna Drânceni, județul Vaslui” cu suma de 956 mii lei 
 
Autor: 
Deputat Corneliu Bichineț 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
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de creșe, grădiniţe și unități after-school. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 

231. Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

Finanțarea obiectivului de investiții „Construirea unei creșe în 
comuna Duda - Epureni, județul Vaslui” cu suma de 956 mii 
lei 
 
Autor: 
Deputat Corneliu Bichineț 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 

232. Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

Finanțarea obiectivului de investiții „Construirea unei creșe în 
comuna Dumești, județul Vaslui” cu suma de 956 mii lei 
 
Autor: 
Deputat Corneliu Bichineț 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
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2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 

233. Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

Finanțarea obiectivului de investiții „Construirea unei creșe în 
comuna Epureni, județul Vaslui” cu suma de 956 mii lei 
 
Autor: 
Deputat Corneliu Bichineț 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school. 
 
 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 

234. Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

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

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
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Deputat Corneliu Bichineț 
Grupul parlamentar PMP 

comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 

235. Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

Finanțarea obiectivului de investiții „Construirea unei creșe în 
comuna Ferești, județul Vaslui” cu suma de 956 mii lei 
 
Autor: 
Deputat Corneliu Bichineț 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 
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236. Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

Finanțarea obiectivului de investiții „Construirea unei creșe în 
comuna Frontișeni, județul Vaslui” cu suma de 956 mii lei 
 
Autor: 
Deputat Corneliu Bichineț 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 
 
 
 
 

237. Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

Finanțarea obiectivului de investiții „Construirea unei creșe în 
comuna Găgești, județul Vaslui” cu suma de 956 mii lei 
 
Autor: 
Deputat Corneliu Bichineț 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
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național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 
 
 
 
 

238. Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

Finanțarea obiectivului de investiții „Construirea unei creșe în 
comuna Gârceni, județul Vaslui” cu suma de 956 mii lei 
 
Autor: 
Deputat Corneliu Bichineț 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
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– etapa a II-a. 
 
 
 
 

239. Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

Finanțarea obiectivului de investiții „Construirea unei creșe în 
comuna Gherghești, județul Vaslui” cu suma de 956 mii lei 
 
Autor: 
Deputat Corneliu Bichineț 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 
 
 
 
 

240. Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

Finanțarea obiectivului de investiții „Construirea unei creșe în 
comuna Grivița, județul Vaslui” cu suma de 956 mii lei 
 
Autor: 
Deputat Corneliu Bichineț 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
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a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 
 
 
 
 

241. Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

Finanțarea obiectivului de investiții „Construirea unei creșe în 
comuna Hoceni, județul Vaslui” cu suma de 956 mii lei 
 
Autor: 
Deputat Corneliu Bichineț 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school. 
 
Sursa de finanțare:  



 109 

Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 

242. Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

Finanțarea obiectivului de investiții „Construirea unei creșe în 
comuna Iana, județul Vaslui” cu suma de 956 mii lei 
 
Autor: 
Deputat Corneliu Bichineț 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 

243. Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

Finanțarea obiectivului de investiții „Construirea unei creșe în 
comuna Ibănești, județul Vaslui” cu suma de 956 mii lei 
 
Autor: 
Deputat Corneliu Bichineț 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
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timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 
 

244. Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

Finanțarea obiectivului de investiții „Construirea unei creșe în 
comuna Ivănești, județul Vaslui” cu suma de 956 mii lei 
 
Autor: 
Deputat Corneliu Bichineț 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 

245. Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

Finanțarea obiectivului de investiții „Construirea unei creșe în 
comuna Ivești, județul Vaslui” cu suma de 956 mii lei 
 
Autor: 
Deputat Corneliu Bichineț 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
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construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 

246. Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

Finanțarea obiectivului de investiții „Construirea unei creșe în 
comuna Laza, județul Vaslui” cu suma de 956 mii lei 
 
Autor: 
Deputat Corneliu Bichineț 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 

247. Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

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

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
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Deputat Corneliu Bichineț 
Grupul parlamentar PMP 

comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 

248. Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

Finanțarea obiectivului de investiții „Construirea unei creșe în 
comuna Lunca Banului, județul Vaslui” cu suma de 956 mii 
lei 
 
Autor: 
Deputat Corneliu Bichineț 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school. 
 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
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– etapa a II-a. 
 

249. Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

Finanțarea obiectivului de investiții „Construirea unei creșe în 
comuna Mălușteni, județul Vaslui” cu suma de 956 mii lei 
 
Autor: 
Deputat Corneliu Bichineț 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 

250. Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

Finanțarea obiectivului de investiții „Construirea unei creșe în 
comuna Miclești, județul Vaslui” cu suma de 956 mii lei 
 
Autor: 
Deputat Corneliu Bichineț 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
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timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 
 
 
 

251. Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

Finanțarea obiectivului de investiții „Construirea unei creșe în 
comuna Muntenii de Jos, județul Vaslui” cu suma de 956 mii 
lei 
 
Autor: 
Deputat Corneliu Bichineț 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 

252. Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

Finanțarea obiectivului de investiții „Construirea unei creșe în 
comuna Muntenii de Sus, județul Vaslui” cu suma de 956 mii 
lei 
 
Autor: 
Deputat Corneliu Bichineț 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
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Grupul parlamentar PMP a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 

253. Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

Finanțarea obiectivului de investiții „Construirea unei creșe în 
comuna Oltenești, județul Vaslui” cu suma de 956 mii lei 
 
Autor: 
Deputat Corneliu Bichineț 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 

254. Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 

Finanțarea obiectivului de investiții „Construirea unei creșe în 
comuna Oșești, județul Vaslui” cu suma de 956 mii lei 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea creditelor 
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Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

 
Autor: 
Deputat Corneliu Bichineț 
Grupul parlamentar PMP 

bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 

255. Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

Finanțarea obiectivului de investiții „Construirea unei creșe în 
comuna Pădureni, județul Vaslui” cu suma de 956 mii lei 
 
Autor: 
Deputat Corneliu Bichineț 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school. 
 
Sursa de finanțare:  
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Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 

256. Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

Finanțarea obiectivului de investiții „Construirea unei creșe în 
comuna Perieni, județul Vaslui” cu suma de 956 mii lei 
 
Autor: 
Deputat Corneliu Bichineț 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 

257. Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

Finanțarea obiectivului de investiții „Construirea unei creșe în 
comuna Pochidia, județul Vaslui” cu suma de 956 mii lei 
 
Autor: 
Deputat Corneliu Bichineț 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
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timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 

258. Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

Finanțarea obiectivului de investiții „Construirea unei creșe în 
comuna Pogana, județul Vaslui” cu suma de 956 mii lei 
 
Autor: 
Deputat Corneliu Bichineț 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 

259. Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

Finanțarea obiectivului de investiții „Construirea unei creșe în 
comuna Pogonești, județul Vaslui” cu suma de 956 mii lei 
 
Autor: 
Deputat Corneliu Bichineț 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
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conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 
 
 

260. Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

Finanțarea obiectivului de investiții „Construirea unei creșe în 
comuna Poienești, județul Vaslui” cu suma de 956 mii lei 
 
Autor: 
Deputat Corneliu Bichineț 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 

261. Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 

Finanțarea obiectivului de investiții „Construirea unei creșe în 
comuna Puiești, județul Vaslui” cu suma de 956 mii lei 
 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
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 Autor: 
Deputat Corneliu Bichineț 
Grupul parlamentar PMP 

de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 

262. Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

Finanțarea obiectivului de investiții „Construirea unei creșe în 
comuna Pungești, județul Vaslui” cu suma de 956 mii lei 
 
Autor: 
Deputat Corneliu Bichineț 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
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– etapa a II-a. 
263. Anexa 3/15/26 

cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

Finanțarea obiectivului de investiții „Construirea unei creșe în 
comuna Pușcași, județul Vaslui” cu suma de 956 mii lei 
 
Autor: 
Deputat Corneliu Bichineț 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 

264. Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

Finanțarea obiectivului de investiții „Construirea unei creșe în 
comuna Rafaila, județul Vaslui” cu suma de 956 mii lei 
 
Autor: 
Deputat Corneliu Bichineț 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
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de creșe, grădiniţe și unități after-school. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 

265. Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

Finanțarea obiectivului de investiții „Construirea unei creșe în 
comuna Rebricea, județul Vaslui” cu suma de 956 mii lei 
 
Autor: 
Deputat Corneliu Bichineț 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 

266. Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

Finanțarea obiectivului de investiții „Construirea unei creșe în 
comuna Roșiești, județul Vaslui” cu suma de 956 mii lei 
 
Autor: 
Deputat Corneliu Bichineț 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
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2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 

267. Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

Finanțarea obiectivului de investiții „Construirea unei creșe în 
comuna Solești, județul Vaslui” cu suma de 956 mii lei 
 
Autor: 
Deputat Corneliu Bichineț 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 

268. Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

Finanțarea obiectivului de investiții „Construirea unei creșe în 
comuna Stănilești, județul Vaslui” cu suma de 956 mii lei 
 
Autor: 
Deputat Corneliu Bichineț 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
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a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 

269. Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

Finanțarea obiectivului de investiții „Construirea unei creșe în 
comuna Ștefan cel Mare, județul Vaslui” cu suma de 956 mii 
lei 
 
Autor: 
Deputat Corneliu Bichineț 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 

270. Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 

Finanțarea obiectivului de investiții „Construirea unei creșe în 
comuna Șuletea, județul Vaslui” cu suma de 956 mii lei 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea creditelor 
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Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

 
Autor: 
Deputat Corneliu Bichineț 
Grupul parlamentar PMP 

bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 

271. Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

Finanțarea obiectivului de investiții „Construirea unei creșe în 
comuna Tăcuta, județul Vaslui” cu suma de 956 mii lei 
 
Autor: 
Deputat Corneliu Bichineț 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school. 
 
Sursa de finanțare:  
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Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 

272. Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

Finanțarea obiectivului de investiții „Construirea unei creșe în 
comuna Tanacu, județul Vaslui” cu suma de 956 mii lei 
 
Autor: 
Deputat Corneliu Bichineț 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 

273. Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

Finanțarea obiectivului de investiții „Construirea unei creșe în 
comuna Tătărăni, județul Vaslui” cu suma de 956 mii lei 
 
Autor: 
Deputat Corneliu Bichineț 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
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timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 

274. Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

Finanțarea obiectivului de investiții „Construirea unei creșe în 
comuna Todirești, județul Vaslui” cu suma de 956 mii lei 
 
Autor: 
Deputat Corneliu Bichineț 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 

275. Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

Finanțarea obiectivului de investiții „Construirea unei creșe în 
comuna Tutova, județul Vaslui” cu suma de 956 mii lei 
 
Autor: 
Deputat Corneliu Bichineț 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
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conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 

276. Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

Finanțarea obiectivului de investiții „Construirea unei creșe în 
comuna Văleni, județul Vaslui” cu suma de 956 mii lei 
 
Autor: 
Deputat Corneliu Bichineț 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 

277. Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

Finanțarea obiectivului de investiții „Construirea unei creșe în 
comuna Vetrișoaia, județul Vaslui” cu suma de 956 mii lei 
 
Autor: 
Deputat Corneliu Bichineț 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
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Grupul parlamentar PMP Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 

278. Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

Finanțarea obiectivului de investiții „Construirea unei creșe în 
comuna Viișoara, județul Vaslui” cu suma de 956 mii lei 
 
Autor: 
Deputat Corneliu Bichineț 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 
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279. Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

Finanțarea obiectivului de investiții „Construirea unei creșe în 
comuna Vinderei, județul Vaslui” cu suma de 956 mii lei 
 
Autor: 
Deputat Corneliu Bichineț 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 

280. Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

Finanțarea obiectivului de investiții „Construirea unei creșe în 
comuna Voinești, județul Vaslui” cu suma de 956 mii lei 
 
Autor: 
Deputat Corneliu Bichineț 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school. 
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Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 

281. Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

Finanțarea obiectivului de investiții „Construirea unei creșe în 
comuna Vulturești, județul Vaslui” cu suma de 956 mii lei 
 
Autor: 
Deputat Corneliu Bichineț 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 

282. Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

Finanțarea obiectivului de investiții „Construirea unei creșe în 
comuna Vutcani, județul Vaslui” cu suma de 956 mii lei 
 
Autor: 
Deputat Corneliu Bichineț 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
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domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 

283. Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

Finanțarea obiectivului de investiții „Construirea unei creșe în 
comuna Zăpodeni, județul Vaslui” cu suma de 956 mii lei 
 
Autor: 
Deputat Corneliu Bichineț 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 

284. Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

Finanțarea obiectivului de investiții „Construirea unei creșe în 
comuna Zorleni, județul Vaslui” cu suma de 956 mii lei 
 
Autor: 
Deputat Corneliu Bichineț 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
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național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 

285. Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și Fondurilor 
Europene 
Anexa 3/15 
Capitolul6.POLITICA ÎN DOMENIUL 
INVESTIȚIILOR PUBLICE 
Subcapitolul INFRASTRUCTURA 
 PROGRAMULUI NAȚIONAL DE 
DEZOLTARE LOCALĂ 
IX.Programul național de construcții de 
interes public sau social derulat în baza 
OG nr. 25/2001 privind înființarea 
Companiei Naționale de Investiții 
"C.N.I."S.A, aprobată cu modificări și 
completări prin Legea nr. 117/2002, cu 
modificările și completările ulterioare, 
anexa introdusă prin Ordonanta 16/2014 
c) Subprogramul bazine de înot 
 
 

Se propune alocarea sumei de 56000 mii lei pentru  finanţarea 
unor lucrări de construire a bazinului de înot olimpic de pe 
bulevardul Iosif Bulbuca, municipiul Timişoara, județul 
Timiș. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Autor :  
Cornel Mircea Sămărtinean, deputat PMP 
 

La primăria municipiului Timişoara, 
judeţul Timiş s-au primit cereri pentru 
finanţarea unor lucrări de construcţie a 
unui bazin de înot olimpic. 
Se solicită admiterea amendamentului 
deoarece primăria municipiului nu dispune 
de resurse financiare suficiente pentru o 
asemenea construcţie. 
 
 
 
Sursa de finanţare:  
- din majorarea veniturilor bugetare 
rezultate prin reducerea evaziunii fiscale, 
precum  şi din colectarea tuturor 
impozitelor  şi taxelor restante şi actuale 
stabilite de către Ministerul Finanţelor 
Publice. 

286. Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și Fondurilor 

Se propune alocarea sumei de 20250 mii lei pentru construcţia 
sălii polivalente cu 14.000 de locuri din municipiul Timişoara, 

 Primăria municipiului Timişoara, judeţul 
Timiş, nu dispune de fondurile necesare 



 134 

Europene 
Anexa 3/15 
Capitolul6. POLITICA ÎN DOMENIUL 
INVESTIȚIILOR PUBLICE 
Subcapitolul INFRASTRUCTURA 
PROGRAMULUI NAȚIONAL DE 
DEZOLTARE LOCALĂ 
IX. Programul național de construcții de 
interes public sau social derulat în baza 
OG nr.     25/2001 privind înființarea 
Companiei Naționale de Investiții 
"C.N.I."S.A, aprobată cu modificări și 
completări prin Legea nr. 117/2002, cu 
modificările si completările ulterioare, 
anexa introdusă prin Ordonanta 16/2014 
a) Subprogramul săli de sport 
 

județul Timiș. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Autor :  
Cornel  Mircea Sămărtinean, deputat PMP 
 
 
 

pentru construcţia  unei săli polivalente cu 
o capacitate de 14000 de locuri. 
Se solicită admiterea amendamentului  
pentru construcţia acestei săli polivalente 
cu capacitate mare de locuri, în scopul 
garantării accesului la facilitătile moderne 
de practicare a sporturilor, în conformitate 
cu 
normele și standardele europene. 
 
Sursa de finanţare: 
 - din bugetul de stat alocat MDRAPFE  în 
cadrul implementării etapei a II-a  PNDL- 
sursa de finanțare complementară pentru 
bugetele locale în perioada 2018-2020, în 
conformitate cu prevederile OUG 
nr.6/2017. 

287. Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administrației Publice și Fondurilor 
Europene 
Anexa 3/15 
Capitolul6.POLITICA ÎN DOMENIUL 
INVESTIȚIILOR PUBLICE 
Subcapitolul PERFORMANȚA 
ENERGETICĂ 
XII. Programul național privind creșterea 
performanței energetice la blocurile de 
locuințe, derulat conform OUG nr. 
18/2009 privind cresterea performanței 
energetice a blocurilor de locuințe. 

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

La primăria municipiului Timişoara, 
judeţul Timiş s-au primit cereri pentru 
reabilitarea termică a clădirilor. Se solicită 
admiterea amendamentului pentru că 
primăria nu dispune de resurse financiare 
suficiente pentru executarea lucrărilor de 
intervenție privind reabilitarea termică a 
clădirilor de locuit. 
 
Sursa de finanțare: 
 - din majorarea veniturilor bugetare 
rezultate prin reducerea evaziunii fiscale, 
precum  şi din colectarea tuturor 
impozitelor şi taxelor restante şi actuale 
stabilite de către Ministerul Finanţelor 



 135 

  Publice. 
288. Ministerul Dezvoltării Regionale, 

Administraţiei Publice și Fondurilor 
Europene 
Anexa 3/15 
Capitolul6. POLITICA ÎN DOMENIUL 
INVESTIȚIILOR PUBLICE 
Subcapitolul INFRASTRUCTURA 
PROGRAMULUI NATIONAL DE 
DEZOLTARE LOCALĂ 
Subprogramul c) "Infrastructura la nivel 
județean"  
 

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

Se solicită admiterea amendamentului 
deoarece condițiile în care se desfășoară 
transportul rutier în comună nu corespund 
cerințelor actuale, având implicații 
negative directe asupra siguranței 
circulației. Prin dezvoltarea infrastructurii 
rutiere se creează în zonă premizele unor 
noi opotunități pentru agenți economici, 
societăți comerciale, pentru colectivitățile 
regionale și locale. 
 
 
 
Sursa de finanțare:  
- din bugetul de stat alocat MDRAPFE  în 
cadrul implementării etapei a II-a  PNDL- 
sursa de finanțare complementară pentru 
bugetele locale în perioada 2018-2020, în 
conformitate cu prevederile OUG 
nr.6/2017. 

289. Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și Fondurilor 
Europene 
Anexa 3/15 
Capitolul6. POLITICA ÎN DOMENIUL 
INVESTIȚIILOR PUBLICE 
Subcapitolul INFRASTRUCTURA 
PROGRAMULUI NATIONAL DE 
DEZOLTARE LOCALĂ 
IX. Programul național de construcții de 
interes public sau social derulat în baza 
OG nr.     25/2001 privind înființarea 
Companiei Naționale de Investiții 

Se propune alocarea sumei de 10978 mii lei pentru construcția 
unui nou ambulatoriu integrat al Spitalului Orășenesc Făget, 
județul Timiș. 
 
 
 
 
Autor :  
Cornel  Mircea Sămărtinean, deputat PMP 
 
 
 

Se solicită admiterea amendamentului 
deoarece în prezent în orașul Făget nu 
există condiții prin care să se ofere 
cetățenilor orașului servicii medicale 
performante și de calitate. 
 
 
Sursa de finanțare:  
- din majorarea veniturilor bugetare 
rezultate prin reducerea evaziunii fiscale, 
precum  şi din colectarea tuturor 
impozitelor  şi taxelor restante şi actuale 
stabilite de către Ministerul Finanţelor 



 136 

"C.N.I."S.A, aprobată cu modificări și 
completări prin Legea nr. 117/2002, cu 
modificările si completările ulterioare, 
anexa introdusă prin Ordonanta 16/2014 
Subprogramul Unități sanitare din mediul 
urban 

Publice. 

290. Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și Fondurilor 
Europene 
Anexa 3/15 
Capitolul6. POLITICA ÎN DOMENIUL 
INVESTIȚIILOR PUBLICE 
Subcapitolul  LOCUINȚE 
V. Programul privind construcția de 
locuinte pentru tineri, destinate închirierii, 
prin intermediul Agenției Naționale pentru 
Locuinte, conform prevederilor Legii nr. 
152/1998 
privind înființarea Agenției Naționale 
pentru Locuințe, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare, și 
Normele metodologice de punere în 
aplicare a prevederilor Legii 
nr. 152/1998 privind înființarea ANL, 
aprobate prin HG nr. 962/2001, cu 
modificările si completările ulterioare. 
 

Se propune alocare sumei de 8000 mii lei pentru construcția 
unui bloc de locuințe pentru tineri cu 40 de apartamente pe str. 
Stadionului, nr,1-Bis-ANL 
 
 
Autor :  
Cornel  Mircea Sămărtinean, deputat PMP 
 
 
 
 

Se solicită admiterea amendamentului 
deoarece la Primăria orașului Făget s-au 
primit numeroase cereri pentru construcția 
de locuințe pentru tineri destinate 
închirierii prin intermediul Agenției 
Naționale pentru Locuințe. 
 
 
 
 
Sursa de finanțare: 
-din bugetul de stat alocat MDRAPFE  în 
cadrul implementării etapei a II-a  PNDL- 
sursa de finanțare complementară pentru 
bugetele locale în perioada 2018-2020, în 
conformitate cu prevederile OUG 
nr.6/2017. 

291. Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și Fondurilor 
Europene 
Anexa 3/15 
Capitolul6. POLITICA ÎN DOMENIUL 
INVESTIȚIILOR PUBLICE 
Subcapitolul INFRASTRUCTURA 

Se propune alocarea sumei  5490 mii lei pentru modernizarea 
drum comunal DC98 tronson III Povergina-Bunea Mare, 
județul Timiș 
 
 
 
Autor :  

Se solicită admiterea amendamentului 
deoarece prin dezvoltarea infrastructurii 
rutiere din zonă se creează premisele unor 
oportunități de dezvoltare pentru populație,  
pentru agenții economici, pentru 
colectivitățile locale și regionale. 
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PROGRAMULUI NATIONAL DE 
DEZOLTARE LOCALĂ 
Subprogramul c) "Infrastructură la nivel 
județean" 
 

Cornel  Mircea Sămărtinean, deputat PMP 
 
 
 

Sursa de finanțare:  
- din bugetul de stat alocat MDRAPFE  în 
cadrul implementării etapei a II-a  PNDL- 
sursa de finanțare complementară pentru 
bugetele locale în perioada 2018-2020, în 
conformitate cu prevederile OUG 
nr.6/2017. 

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

Se propune alocarea sumei de 8505 mii lei pentru 
modernizarea străzilor din orașul Făget, județul Timiș. 
 
 
 
 
 
 
Autor :  
Cornel  Mircea Sămărtinean, deputat PMP 
 
 
 

Se solicită admiterea amendamentului 
deoarece în prezent transportul rutier se 
desfășoară cu dificultate având implicații 
negative directe asupra siguranței 
populației și asupra siguranței circulației 
rutiere. 
 
Sursa de finanțare:  
- din bugetul de stat alocat MDRAPFE  în 
cadrul implementării etapei a II-a  PNDL- 
sursa de finanțare complementară pentru 
bugetele locale în perioada 2018-2020, în 
conformitate cu prevederile OUG 
nr.6/2017. 

293. Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și Fondurilor 
Europene 
Anexa 3/15 
Capitolul 6. POLITICA ÎN DOMENIUL 
INVESTIȚIILOR PUBLICE 
Subcapitolul INFRASTRUCTURA 
PROGRAMULUI NATIONAL DE 
DEZOLTARE LOCALĂ 
VIII. Proiect „Sistem integrat de reabilitare 
a sistemelor de alimentare cu apă și 
canalizare, 
a stațiilor de tratare a apei potabile și 

Se propune alocarea sumei de 3500 mii lei pentru investiția 
sistem de canalizare și epurare a apelor uzate în localitățile 
aparținând UAT Făget, județul Timiș. 
 
 
 
Autor :  
Cornel Mircea Sămărtinean, deputat PMP 
 
 
 

Se solicită admiterea amendamentului 
deoarece protecția și dezvoltarea calității 
sistemului actual de alimentare, canalizare 
și epurare a apelor uzate este unul din 
obiectivele principale ale orașului 
Făget,județul Timiș.  
Sursa de finanțare:  
- din majorarea veniturilor bugetare 
rezultate prin reducerea evaziunii fiscale, 
precum  şi din colectarea tuturor 
impozitelor  şi taxelor restante şi actuale 
stabilite de către Ministerul Finanţelor 
Publice. 
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stațiilor de epurare a apelor uzate în 
localitățile cu o 
populatie de până la 50.000 de locuitori” – 
aprobat prin Legea nr. 224/2007 

294. Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și Fondurilor 
Europene 
Anexa 3/15 
Capitolul 6. POLITICA ÎN DOMENIUL 
INVESTIȚIILOR PUBLICE 
Subcapitolul INFRASTRUCTURA 
PROGRAMULUI NATIONAL DE 
DEZOLTARE LOCALĂ 
VIII. Proiect „Sistem integrat de reabilitare 
a sistemelor de alimentare cu apă și 
canalizare, 
a stațiilor de tratare a apei potabile și 
stațiilor de epurare a apelor uzate în 
localitațile cu o 
populatie de până la 50.000 de locuitori” – 
aprobat prin Legea nr. 224/2007 
 

Se propune alocarea sumei de 1500 mii lei pentru investiția de 
alimentare cu apă în localitățile apartinând UAT Făget, județul 
Timiș. 
 
 
 
 
Autor :  
Cornel  Mircea Sămărtinean, deputat PMP 
 
 

Se solicită admiterea amendamentului în 
conformitate cu raportarea la cerințele 
Directivei 98/83/CEE privind calitatea apei 
destinate consumului uman și ale 
Directivei 91/271/CEE privind epurarea 
apelor uzate orășenești, modificate prin 
Directiva 98/15/CEE. 
 
 
Sursa de finanțare:  
-din bugetul de stat alocat MDRAPFE  în 
cadrul implementării etapei a II-a  PNDL- 
sursa de finanțare complementară pentru 
bugetele locale în perioada 2018-2020, în 
conformitate cu prevederile OUG 
nr.6/2017. 

295. Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și Fondurilor 
Europene 
Anexa 3/15 
Capitolul6. POLITICA ÎN DOMENIUL 
INVESTIȚIILOR PUBLICE 
Subcapitolul INFRASTRUCTURA 
PROGRAMULUI NATIONAL DE 
DEZOLTARE LOCALĂ 
Obiective 2018-2020 : 
- includerea în cadrul Programului național 
de dezvoltare locală, Etapa II  a  până la 

Se propune alocarea sumei de 1982 mii lei pentru construcția 
unei grădinițe cu trei grupe în str. Mihai Viteazu nr.4, oraș 
Făget, județul Timiș 
 
 
 
 
Autor :  
Cornel  Mircea Sămărtinean, deputat PMP 
 
 

Se solicită admiterea amendamentului 
deoarece în prezent sunt condiții improprii 
pentru desfășurarea activităților specifice 
unei grădinițe. 
 
Sursa de finanțare:  
- din bugetul de stat alocat MDRAPFE  în 
cadrul implementării etapei a II-a  PNDL- 
sursa de finanțare complementară pentru 
bugetele locale în perioada 2018-2020, în 
conformitate cu prevederile OUG 
nr.6/2017. 
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9500 de obiective 
de investiții din care cel mult 2500 de creșe 
și gradinițe și cel mult 2000 de școli; 

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

Se propune alocarea sumei de 1260 mii lei pentru refacerea a 
patru podețe și repararea a două poduri din orașul Făget, 
județul Timiș 
 
 
 
 
 
Autor :  
Cornel  Mircea Sămărtinean, deputat PMP 
 
 

Se solicită admiterea amendamentului 
deoarece în prezent transportul în zona 
acestor obiective se desfășoară cu 
dificultate având implicații negative directe 
asupra siguranței populației și asupra 
siguranței circulației rutiere. 
 
Sursa de finanțare:  
- din bugetul de stat alocat MDRAPFE  în 
cadrul implementării etapei a II-a  PNDL- 
sursa de finanțare complementară pentru 
bugetele locale în perioada 2018-2020, în 
conformitate cu prevederile OUG 
nr.6/2017. 

297. Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și Fondurilor 
Europene 
Anexa 3/15 
Capitolul 6. POLITICA ÎN DOMENIUL 
INVESTIȚIILOR PUBLICE 
Subcapitolul INFRASTRUCTURA 
PROGRAMULUI NATIONAL DE 
DEZOLTARE LOCALĂ 
VIII. Proiect „Sistem integrat de reabilitare 
a sistemelor de alimentare cu apă și 
canalizare, 
a stațiilor de tratare a apei potabile și 
stațiilor de epurare a apelor uzate în 
localitățile cu o 
populatie de până la 50.000 de locuitori” – 
aprobat prin Legea nr. 224/2007 

Se propune alocarea sumei de 4800 mii lei pentru investiția de 
alimentare cu apă în comuna Darova, județul Timiș. 
 
 
Autor :  
Cornel  Mircea Sămărtinean, deputat PMP 
 
 

Se solicită admiterea amendamentului cu 
respectarea principiului conform căruia 
pentru perioada 2017-2020, Guvernul a 
stabilit prin programul de guvernare 
definirea și asigurarea din bugetul de 
stat/fonduri nerambursabile a sumelor 
necesare implementării pachetului minim 
de servicii publice în fiecare localitate din 
țară (10S), în acest caz în domeniul  apă – 
canalizare și conformarea cu țintele 
obligatorii ale directivei apă-canal 
(91/271/EC) 

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

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

Se propune alocarea sumei de  3000 mii lei pentru reabilitarea 
Grădiniței cu program normal Darova  
 
 
Autor :  
Cornel  Mircea Sămărtinean, deputat PMP 
 
 

Se solicită admiterea amendamentului 
pentru că în prezent sunt condiții improprii 
pentru desfășurarea în siguranță a 
activităților specifice unei grădinițe. 
 
Sursa de finanțare:  
-din bugetul de stat alocat MDRAPFE  în 
cadrul implementării etapei a II-a  PNDL - 
sursa de finanțare complementară pentru 
bugetele locale în perioada 2018-2020, în 
conformitate cu prevederile OUG 
nr.6/2017. 

299. Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și Fondurilor 
Europene 
Anexa 3/15 
Capitolul 6. POLITICA ÎN DOMENIUL 
INVESTIȚIILOR PUBLICE 
Subcapitolul INFRASTRUCTURA 
PROGRAMULUI NATIONAL DE 
DEZOLTARE LOCALĂ 
VIII. Proiect „Sistem integrat de reabilitare 
a sistemelor de alimentare cu apă și 
canalizare, 
a stațiilor de tratare a apei potabile și 
stațiilor de epurare a apelor uzate în 

Se propune alocarea sumei de 4800 mii lei pentru investiția de 
alimentare cu apă în  sat Hodoș, comuna Darova, județul 
Timiș. 
 
 
 
Autor :  
Cornel  Mircea Sămărtinean, deputat PMP 
 
 

Se solicită admiterea amendamentului 
având în vedere raportarea la cerințele 
Directivei 98/83/CEE privind calitatea apei 
destinate consumului uman. Se solicită 
reabilitarea rețelei de distribuție a apei 
potabile în sat Hodoș, comuna Darova, 
județul Timiș. 
 
Sursa de finanțare:  
- din majorarea veniturilor bugetare 
rezultate prin reducerea evaziunii fiscale, 
precum  şi din colectarea tuturor 
impozitelor  şi taxelor restante şi actuale 
stabilite de către Ministerul Finanţelor 
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localitățile cu o 
populatie de până la 50.000 de locuitori” – 
aprobat prin Legea nr. 224/2007 
 

Publice. 

300. Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și Fondurilor 
Europene 
Anexa 3/15 
Capitolul 6. POLITICA ÎN DOMENIUL 
INVESTIȚIILOR PUBLICE 
Subcapitolul INFRASTRUCTURA 
PROGRAMULUI NATIONAL DE 
DEZOLTARE LOCALĂ 
VIII. Proiect „Sistem integrat de reabilitare 
a sistemelor de alimentare cu apă și 
canalizare, 
a stațiilor de tratare a apei potabile și 
stațiilor de epurare a apelor uzate în 
localitățile cu o 
populatie de până la 50.000 de locuitori” – 
aprobat prin Legea nr. 224/2007 
 

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

Se solicită admiterea amendamentului 
având în vedere  raportarea la cerințele 
Directivei 98/83/CEE privind calitatea apei 
destinate consumului uman. Se solicită 
reabilitarea rețelei de distribuție a apei 
potabile în sat Sacoțu Mare, comuna 
Darova, județul Timiș. 
 
Sursa de finanțare:  
- din bugetul de stat alocat MDRAPFE  în 
cadrul implementării etapei a II-a  PNDL - 
sursa de finanțare complementară pentru 
bugetele locale în perioada 2018-2020, în 
conformitate cu prevederile OUG 
nr.6/2017. 

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

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

Se solicită admiterea amendamentului 
deoarce în prezent transportul rutier se 
desfășoară cu dificultate având implicații 
negative directe asupra siguranței 
populației și asupra siguranței circulației 
rutiere. 
 
 
Sursa de finanțare:  
- din bugetul de stat alocat MDRAPFE  în 
cadrul implementării etapei a II-a  PNDL- 
sursa de finanțare complementară pentru 
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 bugetele locale în perioada 2018-2020, în 
conformitate cu prevederile OUG 
nr.6/2017. 

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

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

Se solicită admiterea amendamentului 
deoarece în prezent sunt condiții improprii 
pentru desfășurarea în siguranță a procesul 
educațional. 
 
 
Sursa de finanțare:  
- din bugetul de stat alocat MDRAPFE  în 
cadrul implementării etapei a II-a  PNDL- 
sursa de finanțare complementară pentru 
bugetele locale în perioada 2018-2020, în 
conformitate cu prevederile OUG 
nr.6/2017. 

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

Se propune alocarea sumei de 350 mii lei pentru darea în 
folosință a Căminului de zi pentru bătrâni Sacoșu Mare, 
comuna Darova, județul Timiș 
 
 
 
 
Autor :  
Cornel  Mircea Sămărtinean, deputat PMP 
 
 

Se solicită admiterea amendamentului 
deoarece în prezent primăria Darova nu 
dispune de fondurile necesare funcționării  
acestei instituții. 
 
 
 
Sursa de finanțare:  
- din majorarea veniturilor bugetare 
rezultate prin reducerea evaziunii fiscale, 
precum  şi din colectarea tuturor 
impozitelor  şi taxelor restante şi actuale 
stabilite de către Ministerul Finanţelor 
Publice. 
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creșe și gradinițe și  cel mult 2000 de școli; 
 

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

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

Se solicită admiterea amendamentului 
deoarce în prezent transportul rutier se 
desfășoară cu dificultate având implicații 
negative directe asupra siguranței 
populației și asupra siguranței circulației 
rutiere. 
 
Sursa de finanțare:  
- din bugetul de stat alocat MDRAPFE  în 
cadrul implementării etapei a II-a  PNDL- 
sursa de finanțare complementară pentru 
bugetele locale în perioada 2018-2020, în 
conformitate cu prevederile OUG 
nr.6/2017. 

305. Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și Fondurilor 
Europene 
Anexa 3/15 
Capitolul 6. POLITICA ÎN DOMENIUL 
INVESTIȚIILOR PUBLICE 
Subcapitolul INFRASTRUCTURA 
PROGRAMULUI NATIONAL DE 
DEZOLTARE LOCALĂ 
VIII. Proiect „Sistem integrat de reabilitare 
a sistemelor de alimentare cu apă și 
canalizare, 
a stațiilor de tratare a apei potabile și 
stațiilor de epurare a apelor uzate în 
localitățile cu o 
populatie de până la 50.000 de locuitori” – 
aprobat prin Legea nr. 224/2007 

Se propune alocarea sumei de 25153 mii lei pentru realizare 
sistem canalizare pluvială și accese, comuna Periam, județul 
Timiș 
 
 
 
Autor :  
Cornel  Mircea Sămărtinean, deputat PMP 
 
 

Se solicită admiterea amendamentului 
deoarece primăria nu dispune de fonduri 
suficiente. 
 
 
Sursa de finanțare:  
 
- din majorarea veniturilor bugetare 
rezultate prin reducerea evaziunii fiscale, 
precum  şi din colectarea tuturor 
impozitelor  şi taxelor restante şi actuale 
stabilite de către Ministerul Finanţelor 
Publice. 
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306. Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și Fondurilor 
Europene 
Anexa 3/15 
Capitolul6. POLITICA ÎN DOMENIUL 
INVESTIȚIILOR PUBLICE 
Subcapitolul INFRASTRUCTURA 
PROGRAMULUI NATIONAL DE 
DEZOLTARE LOCALĂ 
Obiective 2018-2020 : 
- includerea în cadrul Programului național 
de dezvoltare locală, Etapa  II a  până la 
9500 de obiective 
de investiții din care  cel mult 2500 de 
creșe și gradinițe și  cel mult 2000 de școli; 
 

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

Se solicită admiterea amendamentului 
deoarece primăria nu dispune de fonduri 
suficiente. 
 
-din bugetul de stat alocat MDRAPFE  în 
cadrul implementării etapei a II-a  PNDL- 
sursa de finanțare complementară pentru 
bugetele locale în perioada 2018-2020, în 
conformitate cu prevederile OUG 
nr.6/2017. 
 

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

Se propune alocarea sumei de 1066259  mii lei pentru 
modernizarea drum comunal DC58 Giarmata - Ianova, 
comuna Giarmata, județul Timiș 
 
 
 
 
 
Autor :  
Cornel  Mircea Sămărtinean, deputat PMP 
 
 
 

Se solicită admiterea amendamentului 
deoarece prin dezvoltarea infrastructurii 
rutiere din zonă se creează premisele unor 
oportunități de dezvoltare pentru populație,  
pentru agenții economici, pentru 
colectivitățile locale și regionale. 
 
Sursa de finanțare:  
- din majorarea veniturilor bugetare 
rezultate prin reducerea evaziunii fiscale, 
precum  şi din colectarea tuturor 
impozitelor  şi taxelor restante şi actuale 
stabilite de către Ministerul Finanţelor 
Publice. 

308. Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și Fondurilor 
Europene 
Anexa 3/15 

Se propune alocarea sumei 454547 mii lei pentru 
modernizarea drum comunal DC61 Giarmata - Bencec, 
L=3711, comuna Giarmata, județul Timiș 
 

Se solicită admiterea amendamentului 
deoarece prin dezvoltarea infrastructurii 
rutiere din zonă se creează premisele unor 
oportunități de dezvoltare pentru populație,  
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Capitolul6. POLITICA ÎN DOMENIUL 
INVESTIȚIILOR PUBLICE 
Subcapitolul INFRASTRUCTURA 
PROGRAMULUI NATIONAL DE 
DEZOLTARE LOCALĂ 
Subprogramul c) "Infrastructură la nivel 
județean" 
 

 
 
Autor :  
Cornel  Mircea Sămărtinean, deputat PMP 
 
 
 

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

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

Se propune alocarea sumei de  1400 mii lei pentru construcție 
creșă și grădiniță în orașul Sânnicolau Mare, județul Timiș 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Autor :  
Cornel  Mircea Sămărtinean, deputat PMP 
 
 

Se solicită admiterea amendamentului 
pentru că în prezent sunt condiții improprii 
pentru desfășurarea  activităților specifice 
unei grădinițe , și în plus, clădirea este 
revendicată. 
  
 
Sursa de finanțare:  
-din bugetul de stat alocat MDRAPFE  în 
cadrul implementării etapei a II-a  PNDL- 
sursa de finanțare complementară pentru 
bugetele locale în perioada 2018-2020, în 
conformitate cu prevederile OUG 
nr.6/2017. 

310. Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și Fondurilor 
Europene 
Anexa 3/15 
Capitolul6. POLITICA ÎN DOMENIUL 
INVESTIȚIILOR PUBLICE 
Subcapitolul INFRASTRUCTURA 

Se propune alocarea sumei de  1500 mii lei pentru reabilitare 
fațadă Scoala gimnazială Teodor Bucurescu nr.1 în orașul 
Sânnicolau Mare, județul Timiș 
 
 
 
Autor :  

Se solicită admiterea amendamentului 
pentru că în prezent sunt nu sunt condiții 
optime  pentru desfășurarea procesului 
educațional. 
 
 
Sursa de finanțare:  
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PROGRAMULUI NATIONAL DE 
DEZOLTARE LOCALĂ 
Obiective 2018-2020 : 
- includerea în cadrul Programului național 
de dezvoltare locală, Etapa  II a până la  
9500 de obiective 
de investiții din care cel mult 2500 de creșe 
și gradinițe și cel mult 2000 de școli; 
 

Cornel  Mircea Sămărtinean, deputat PMP 
 
 

-din bugetul de stat alocat MDRAPFE  în 
cadrul implementării etapei a II-a  PNDL- 
sursa de finanțare complementară pentru 
bugetele locale în perioada 2018-2020, în 
conformitate cu prevederile OUG 
nr.6/2017. 

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

Se propune alocarea sumei de 5000 mii lei pentru reabilitare 
centru pietonal al orașului Sânnicolau Mare, județul Timiș 
 
 
 
 
 
 
Autor :  
Cornel  Mircea Sămărtinean, deputat PMP 
 
 
 

Se solicită admiterea amendamentului 
deoarece acest obiectiv reprezintă un 
element important al dezvoltării durabile a 
orașului Sânnicolau Mare, județul Timiș. 

 
 
 Sursa de finanțare:  
- din bugetul de stat alocat MDRAPFE  în 
cadrul implementării etapei a II-a  PNDL- 
sursa de finanțare complementară pentru 
bugetele locale în perioada 2018-2020, în 
conformitate cu prevederile OUG 
nr.6/2017. 

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

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

Se solicită admiterea amendamentului 
deoarce în prezent transportul rutier se 
desfășoară cu dificultate având implicații 
negative directe asupra siguranței 
populației și asupra siguranței circulației 
rutiere. 
 
Sursa de finanțare:  
- din bugetul de stat alocat MDRAPFE  în 
cadrul implementării etapei a II-a  PNDL- 
sursa de finanțare complementară pentru 
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bugetele locale în perioada 2018-2020, în 
conformitate cu prevederile OUG 
nr.6/2017. 

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

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

Se solicită admiterea amendamentului 
pentru că în prezent  în oraș nu există nicio 
creșă, numărul de copii nou născuți fiind în 
creștere. 
 
Sursa de finanțare:  
-din bugetul de stat alocat MDRAPFE  în 
cadrul implementării etapei a II-a  PNDL- 
sursa de finanțare complementară pentru 
bugetele locale în perioada 2018-2020, în 
conformitate cu prevederile OUG 
nr.6/2017. 

314. Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și Fondurilor 
Europene 
Anexa 3/15 
Capitolul6.POLITICA ÎN DOMENIUL 
INVESTIȚIILOR PUBLICE 
Subcapitolul INFRASTRUCTURA 
 PROGRAMULUI NAȚIONAL DE 
DEZOLTARE LOCALĂ 
IX.Programul național de construcții de 
interes public sau social derulat în baza 
OG nr. 25/2001 privind înființarea 
Companiei Naționale de Investiții 
"C.N.I."S.A, aprobată cu modificări și 
completări prin Legea nr. 117/2002, cu 

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

Se solicită admiterea amendamentului 
pentru reabilitarea clădirii în scopul 
redării  acestei instituții circuitului turistic. 
 
 
Sursa de finanțare:  
 
- din majorarea veniturilor bugetare 
rezultate prin reducerea evaziunii fiscale, 
precum  şi din colectarea tuturor 
impozitelor  şi taxelor restante şi actuale 
stabilite de către Ministerul Finanţelor 
Publice. 
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modificările și completările ulterioare, 
anexa introdusă prin Ordonanta 16/2014 
d) Așezăminte culturale  

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

Se propune alocarea sumei de 2500 mii lei pentru reabilitarea 
pistei de biciclete care face legătura între partea de nord  și  
partea de sud a orașului Sânnicolau Mare, județul Timiș 
Autor :  
Cornel  Mircea Sămărtinean, deputat PMP 
 
 
 

Se solicită admiterea amendamentului cu 
respectarea principiului conform căruia 
pentru perioada 2017-2020, Guvernul a 
stabilit prin programul de guvernare 
definirea și asigurarea din bugetul de 
stat/fonduri nerambursabile a sumelor 
necesare implementării pachetului minim 
de servicii publice în fiecare localitate din 
țară (10S), în acest caz în  domeniul 
transport și drumuri: 
modernizare/reabilitare piste biciclete. 

 Sursa de finanțare:  
- din bugetul de stat alocat MDRAPFE  în 
cadrul implementării etapei a II-a  PNDL- 
sursa de finanțare complementară pentru 
bugetele locale în perioada 2018-2020, în 
conformitate cu prevederile OUG 
nr.6/2017. 

316. Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

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

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
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“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 

317. Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

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

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 
 

318. Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

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

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
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național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 

319. Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

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

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 
 

320. Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 

Finanțarea obiectivului de investiții „Construirea unei creșe în 
comuna Becicherecu Mic, județul Timiș” cu suma de 956 mii 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea creditelor 
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Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

lei 
 
Autor: 
Deputat Cornel Sămărtinean 
Grupul parlamentar PMP 

bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 
 

321. Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

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

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school. 
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Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 
 

322. Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

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

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 
 

323. Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

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

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
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2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 
 

324. Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

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

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 
 

325. Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

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

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
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Deputat Cornel Sămărtinean 
Grupul parlamentar PMP 

comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 
 

326. Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

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

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
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– etapa a II-a. 
 

327. Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

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

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 
 

328. Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

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

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
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“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 
 

329. Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

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

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 
 

330. Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

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

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
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a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 
 
 

331. Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

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

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 
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332. Anexa 3/15/26 

cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

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

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 
 

333. Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

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

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
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timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 
 

334. Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

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

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 
 

335. Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

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

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
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național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 
 

336. Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

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

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 
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337. Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

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

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 
 

338. Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

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

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
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de creșe, grădiniţe și unități after-school. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 
 

339. Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

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

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 
 

340. Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

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

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



 163 

construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 
 

341. Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

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

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 
 

342. Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 

Finanțarea obiectivului de investiții „Construirea unei creșe în 
comuna Dudeștii Vechi, județul Timiș” cu suma de 956 mii lei 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea creditelor 
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Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

 
Autor: 
Deputat Cornel Sămărtinean 
Grupul parlamentar PMP 

bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 

343. Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

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

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school. 
 
Sursa de finanțare:  
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Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 
 

344. Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

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

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 
 

345. Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

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

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
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domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 
 

346. Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

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

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 

347. Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

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

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
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a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 

348. Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

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

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 

349. Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 

Finanțarea obiectivului de investiții „Construirea unei creșe în 
comuna Ghilad, județul Timiș” cu suma de 956 mii lei 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea creditelor 
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Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

 
Autor: 
Deputat Cornel Sămărtinean 
Grupul parlamentar PMP 

bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 

350. Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

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

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school. 
 
Sursa de finanțare:  
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Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 

351. Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

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

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 

352. Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

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

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
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timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 

353. Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

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

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 

354. Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

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

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
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conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 

355. Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

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

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 

356. Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

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

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
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Grupul parlamentar PMP Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 

357. Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

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

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 
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358. Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

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

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 

359. Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

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

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school. 
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Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 

360. Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

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

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 

361. Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

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

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
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domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 

362. Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

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

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 
 

363. Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

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

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
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a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 

364. Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

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

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 

365. Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 

Finanțarea obiectivului de investiții „Construirea unei creșe în 
comuna Mașloc, județul Timiș” cu suma de 956 mii lei 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea creditelor 
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Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

 
Autor: 
Deputat Cornel Sămărtinean 
Grupul parlamentar PMP 

bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 

366. Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

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

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school. 
 
Sursa de finanțare:  
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Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 

367. Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

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

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 

368. Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

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

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
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timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 
 

369. Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

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

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 

370. Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

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

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
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construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 

371. Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

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

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 

372. Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

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

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
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Deputat Cornel Sămărtinean 
Grupul parlamentar PMP 

comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 

373. Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

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

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 
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374. Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

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

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 

375. Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

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

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school. 
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Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 

376. Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

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

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 

377. Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

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

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
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domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 

378. Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

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

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 

379. Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

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

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
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național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 

380. Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

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

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 

381. Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 

Finanțarea obiectivului de investiții „Construirea unei creșe în 
comuna Racovița, județul Timiș” cu suma de 956 mii lei 
 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
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 Autor: 
Deputat Cornel Sămărtinean 
Grupul parlamentar PMP 

de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 

382. Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

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

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
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– etapa a II-a. 
383. Anexa 3/15/26 

cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

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

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 

384. Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

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

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
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de creșe, grădiniţe și unități after-school. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 

385. Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

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

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 

386. Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

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

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
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2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 

387. Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

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

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 

388. Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

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

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
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a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 

389. Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

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

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 

390. Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 

Finanțarea obiectivului de investiții „Construirea unei creșe în 
comuna Sânpetru Mare, județul Timiș” cu suma de 956 mii lei 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea creditelor 
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Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

 
Autor: 
Deputat Cornel Sămărtinean 
Grupul parlamentar PMP 

bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 

391. Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

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

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school. 
 
Sursa de finanțare:  
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Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 

392. Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

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

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 

393. Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

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

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
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timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 

394. Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

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

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 

395. Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

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

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
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conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 

396. Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

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

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 

397. Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

Finanțarea obiectivului de investiții „Construirea unei creșe în 
comuna Topolovățu Mare, județul Timiș” cu suma de 956 mii 
lei 
 
Autor: 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
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Deputat Cornel Sămărtinean 
Grupul parlamentar PMP 

Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 

398. Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

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

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 
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399. Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

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

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 

400. Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

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

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school. 
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Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 

401. Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

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

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 

402. Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

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

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
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domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 

403. Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

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

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 

404. Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

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

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
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național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 

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

 

Se propune majorarea cu suma de 3.200 mii lei a Bugetului 
Ministerul Dezvoltarii Regionale , Administratiei  
Publice si Fondurilor Europene pentru “Schimbare destinatie 
si finalizare cladire cu destinatia noua: scoala clasele 0-IV”  
 
Autor: 
Dr. Marius Pașcan – Deputat PMP 

Motivația amendamentului În vederea 
continuării lucrarilor la constructia 
inceputa in 1999 având ca destinație 
“Grădinița cu 8 grupe”, cu posibilitatea 
schimbarii de destinatie, in “Scoala pentru 
clasele 0-IV”, ținand cont de situația 
actuală a acestei clădiri, respectiv: 
- lucrarile au demarat in 1999, clădirea nu 
s-a finalizat din lipsa de fonduri/nealocare 
bugetară guvernamentală 
-situatia de pe teren care atestă faptul că 
această clădire nu este finalizată, in urma 
unei expertize tehnice intocmite in anul 
2016, relevandu-se oportunitatea 
transformării in scoală clasele 0-IV 
- s-a intocmit o noua documentatie in anul 
2016, in vederea finalizării clădirii cu 
destinatie scoala, dotării acesteia, 
împrejmuirii si amenajării curții interioare 
a școlii, 
este imperios necesar alocarea sumei de 
3.200 mii lei pentru obiectivul de investitii 
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“Schimbare destinatie si finalizare clădire 
cu destinatia nouă: scoala clasele 0-IV”. 
În cazul nefinanțării obiectivului sumele 
cheltuite pănă in acest moment de catre 
Guvern (respectiv 3,400,00 mii se vor 
pierde). 
De asemenea, mai mult de 300 de elevi 
invață în conditii improprii, in clădiri cu 
grad de uzură avansat (internat liceu). 
Sursa de finanțare: Suma se asigură prin 
diminuarea creditelor de angajament 
aferente anilor anteriori şi modificarea 
creditelor de angajament aferente anului 
curent, cu încadrarea în valoarea totală 
aprobată în baza prevederilor art. 43 alin. 
(2) din Legea nr. 500/2002 privind 
finanţele publice, cu modificările şi 
completările ulterioare si includerea la 
creditele de angajament a sumei de 
3.200,00 lei  prevăzute a fi utilizate  pentru 
încheierea de contracte multianuale cu 
unitățile administrativ teritoriale pentru 
finanțarea de către acestea a obiective de 
investitii privind reabilitarea/modernizarea 
unităților de învățământ – preuniversitar. 
 

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

Se propune majorarea cu suma de 1.870 mii lei a Bugetului 
Ministerul Dezvoltarii Regionale , Administratiei  
Publice si Fondurilor Europene pentru “Proiect integrat Cipau- 
Obiect 2: Construire Camin Cultural Cipau, imprejmuire si 
amenajare loc de joaca pentru copii” 
 
Autor: 
Dr. Marius Pașcan – Deputat PMP 

Motivația amendamentului: Suma este 
necesară pentru regenerarea şi 
dezvoltarea comunităților locale, 
valorificarea sustenabilă a patrimoniului 
natural şi cultural în Cipău - Mures, 
respectiv construirea unui Camin cultural, 
imprejmuire si amenajare loc de joaca – 
prevazute prin proiect. Indicatorii 
economici au fost aprobați încă din anul 
2016, în cazul nefinanțării obiectivului 
sumele cheltuite pănă in acest moment se 

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/37954#id_artA339�
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/37954#id_artA339�
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vor pierde. 
Sursa de finanțare: Suma se asigură prin 
diminuarea creditelor de angajament 
aferente anilor anteriori şi modificarea 
creditelor de angajament aferente anului 
curent, cu încadrarea în valoarea totală 
aprobată în baza prevederilor art. 43 alin. 
(2) din Legea nr. 500/2002 privind 
finanţele publice, cu modificările şi 
completările ulterioare si includerea la 
creditele de angajament a sumei de 
1.870,00 lei  prevăzute a fi utilizate  pentru 
încheierea de contracte multianuale cu 
unitățile administrativ teritoriale prin PNDL 
( subprogramul asezământe culturale) 

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

Se propune majorarea cu suma de 1.725 mii lei a Bugetului 
Ministerul Dezvoltarii Regionale , Administratiei  
Publice si Fondurilor Europene pentru “Extindere retea de 
canalizare ape uzate menajere Cartier M.Eminescu Nou,oras 
Iernut” 
 
Autor: 
Dr. Marius Pașcan – Deputat PMP 

Motivația amendamentului: Suma este 
necesară pentru cresterea calitatii vietii 
cetatenilor, prin imbunatatirea apei de 
suprafata si subterana prin stoparea 
evacuarii directe a apelor uzate,precum si  
reducerea semnificativa a poluarii apei 
freatice si a apei de suprafata in zona- 
cartier M Eminescu, oras Iernut- Mures. 
Exista SF si PT-  în cazul nefinanțării 
obiectivului sumele cheltuite pănă in acest 
moment se vor pierde. 
Sursa de finanțare: Suma se asigură prin 
diminuarea creditelor de angajament 
aferente anilor anteriori şi modificarea 
creditelor de angajament aferente anului 
curent, cu încadrarea în valoarea totală 
aprobată în baza prevederilor art. 43 alin. 
(2) din Legea nr. 500/2002 privind 
finanţele publice, cu modificările şi 
completările ulterioare si includerea la 
creditele de angajament a sumei de 
1.725,00 lei  prevăzute a fi utilizate  pentru 

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/37954#id_artA339�
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încheierea de contracte multianuale cu 
unitățile administrativ teritoriale pentru 
finanțarea de către acestea pentru 
infrastructura tehnico-edilitara - alimentare 
cu apa si canalizare, si/sau prin programul 
„Sistem integrat de reabilitare a sistemelor 
de alimentare cu apă și canalizare, a 
stațiilor de tratare a apei potabile și stațiilor 
de epurare a apelor uzate în localitățile cu 
o populație de până la 50.000 de locuitori” 

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

Se propune majorarea cu suma de 7.000 mii lei a Bugetului 
Ministerul Dezvoltarii Regionale , Administratiei  
Publice si Fondurilor Europene pentru “Construcția de 
locuinte sociale pentru comunitatile de rromi” 
 
Autor: 
Dr. Marius Pașcan – Deputat PMP 

Motivația amendamentului : Se va 
îmbunătăți accesul persoanelor de etnie 
romă la o locuință decentă și la servicii 
publice de tip apă, electricitate, canalizare 
și sisteme de încălzire. Exista peste 40 de 
familii, cu un total de 82 de copii care 
locuiesc in conditii inadecvate pe un teren 
privat, si care au fost instiintati de 
existenta unui ordin de evacuare. 
Sursa de finanțare: Suma se asigură prin 
diminuarea creditelor de angajament 
aferente anilor anteriori şi modificarea 
creditelor de angajament aferente anului 
curent, cu încadrarea în valoarea totală 
aprobată în baza prevederilor art. 43 alin. 
(2) din Legea nr. 500/2002 privind 
finanţele publice, cu modificările şi 
completările ulterioare si includerea la 
creditele de angajament a sumei de 
7.000,00 lei  prevăzute a fi utilizate  pentru 
încheierea de contracte multianuale cu 
unitățile administrativ teritoriale pentru 
finanțarea de către acestea a infrastructurii 
sociale-locuinte. 

409. Anexa 3/15/2  
Ministerul Dezvoltarii  
Regionale, Administratiei Publice si 

Se suplimentează suma aferentă Capitolul 5001 Grupa/Titlul 
51 Articolul  
01 Alineatul 01 – Titlul VI transferuri între unităţi ale 

Motivația amendamentului: 
La Școala Gimnazială Iernut există peste 
600 de elevi care nu dispun de teren de 

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/37954#id_artA339�
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Fondurilor Europene  administrației publice -  
Transferuri curente -Transferuri către instituții publice cu 
suma 356 mii lei către scoala gimnaziala Iernut – Mures, 
pentru realizarea unui teren multifunctional de sport pentru 
Scoala Gimnaziala Iernut. 
 
Autor: 
Dr. Marius Pașcan – Deputat PMP 
 

sport, sau sala de sport, in condițiile în 
care orele de sport sunt extrem de 
importante pentru tineretul nostru. Astfel, 
este foarte important să se asigure condiții 
normale de desfășurare a orelor de sport, 
realizarea unui teren multifuncțional de 
sport fiind imperios necesară. 
Sursa de finanțare: Suma se asigură prin 
diminuarea creditelor de angajament 
aferente anilor anteriori şi modificarea 
creditelor de angajament aferente anului 
curent, cu încadrarea în valoarea totală 
aprobată în baza prevederilor art. 43 alin. 
(2) din Legea nr. 500/2002 privind 
finanţele publice, cu modificările şi 
completările ulterioare si suplimentarea la 
Capitolul 5001 Grupa/Titlul 51 Articolul 01 
Alineatul 01 – Titlul VI transferuri între 
unităţi ale administrației publice - 
Transferuri curente -Transferuri către 
instituții publice cu suma 356 mii lei către 
Scoala Gimnaziala Iernut - Mures, pentru 
realizarea unui teren multifunctional de 
sport pentru Scoala Gimnaziala Iernut.  
Supunem atentiei comisiei analiza unei 
alternative la sursa de finantare, respectiv, 
diminuarea cu suma de 356 mii lei a 
bugetului Ministerului Finanțelor Publice, 
Anexa nr.3/16 de la capitolul 51.01 
„Autorități publice și acțiuni externe”, titlul 
20  
„Bunuri și servicii”, articol 01 „Bunuri și 
servicii”,  
alineatul 30 „Alte bunuri si servicii pentru  
întreținere si funcționare”si suplimentarea 
Anexei 3/15/2  Ministerul Dezvoltarii 
Regionale, Administratiei Publice si 
Fondurilor Europene la creditele de 
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angajament cu suma de 356 mii lei  
prevăzute a fi utilizate  pentru încheierea 
de contracte multianuale cu unitățile 
administrativ teritoriale pentru finanțarea 
de către acestea a obiective de investitii 
privind reabilitarea /modernizarea unităților 
de învățământ – preuniversitar 

410. Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administrației Publice și Fondurilor 
Europene 
Anexa 3/15/2  
„Programul prioritar național pentru 
construirea de sedii pentru așezăminte 
culturale în localitățile unde nu există 
asemenea instituții, precum și pentru 
reabilitarea, modernizarea și dotarea și 
finalizarea lucrărilor de construcție a 
așezămintelor culturale de drept public, din 
mediul rural și mic urban”. 

Finanțarea obiectivului de investiții „Reabilitare, modernizare, 
dotare și extindere Casa de Cultură oraș Sărmașu, județul 
Mureș” cu suma de 2.713 mii lei. 
 
Autor: 
Dr. Marius Pașcan – Deputat PMP 
 

Motivaţia amendamentului: 
Se propune admiterea amendamentului 
având în vedere faptul că Primăria orașului 
Sărmașu a depus în anul 2008 pentru 
sesiunea din anul 2009 Studiul de 
fezabilitate pentru proiectul menționat, 
acesta fiind aprobat printre cele 88 de 
obiective de investiții. Urmare a acestei 
selecţii s-a solicitat completarea dosarului 
cu expertiza energetică şi de rezistenţă a 
imobilului. În anul 2010 am depus la C.N.I 
– S.A. sub nr. 9559/15.09.2010 Studiul de 
fezabilitate reactualizat conform cerinţelor 
şi temei de proiectare, acesta fiind declarat 
eligibil, fiind încadrat în lista sinteză a 
obiectivelor din programul național. În 
anul 2015 am depus la dosar reactualizate 
expertizele care erau expirate (energetică și 
de rezistență). În anul 2016 am reactualizat 
documentația (Studiul de fezabilitate) 
conform cerințelor din adresa nr. 
12.283/19.08.2016 a C.N.I. – Compania 
Națională de Investiții București. 
 Conform devizului general aprobat sursa 
de finanțare este: 
-  2.162,271 lei bugetul de stat 
-  551.180 lei bugetul local 
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411. Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administrației Publice și Fondurilor 
Europene 
Anexa 3/15 
OUG nr. 28/2013 PNDL „Regenerarea 
urbană a municipiilor și orașelor” 

Finanțare pentru finalizarea obiectivului de investiții 
„Modernizare și asfaltare străzi în orașul Sărmașu și 
localitățile componente” cu suma de 2.949 mii lei 
 
Autor: 
Dr. Marius Pașcan – Deputat PMP 
 

Motivaţia amendamentului: 
Se propune admiterea amendamentului 
având în vedere următoarele: 
-  Proiectul îşi propune îmbunătăţirea 
mobilităţii populaţiei, bunurilor şi 
serviciilor în oraşul Sărmaşu ca urmare a 
reabilitării şi modernizării Străzilor care 
fac legătura cu DJ.151. 

faptul că în decurs de 2 ani am finanțat din 
bugetul local și dintr-un contract de credit 
intern demararea acestei investiții, care s-a 
excutat în procent de 71,83 %.  Pentru 
finalizarea lucrărilor începute  este 
necesară suma menționată. 

412. Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administrației Publice și Fondurilor 
Europene 
Anexa 3/15 
OUG nr. 28/2013 PNDL „Regenerarea 
urbană a municipiilor și orașelor” 

Finanțare pentru finalizarea obiectivului de investiții 
„Modernizarea Drumului Comunal DC 104” Balda - Vișinelu 
cu suma de 3.678 mii lei 
 
Autor: 
Dr. Marius Pașcan – Deputat PMP 
 

Motivaţia amendamentului: 
Se propune admiterea amendamentului 
având în veder faptul ca acest proiect a fost 
depus în anul 2010 la MDRT la 
subprogramul Drumuri de interes local – 
reabilitare modernizare și asfaltare, dar nu 
s-a obținut finanțare. 

- Prin modernizarea acestui drum se 
va evita aglomerarea circulaţiei pe 
DJ.151 şi DN16 în sensul că acest drum 
va fi un drum ocolitor şi va scurta 
distanţa între localităţi şi în special 
pentru ruta Sărmaşu Cluj Napoca cu 
aproximativ 22 km, acest drum comunal 
face legătura între loc. de reședință 
Sărmașu și localitățile aparținătoare 
Balda și Vișinelu, având o lungime de 5 
km. 

faptul că în în cursul anului 2016 am 
finanțat din bugetul local această investiție, 
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care s-a executat un procent de  13,06%. 
Pentru finalizarea lucrărilor începute  este 
necesară suma menționată. 

413. Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administrației Publice și Fondurilor 
Europene 
Anexa 3/15 
OUG nr. 28/2013 PNDL „Regenerarea 
urbană a municipiilor și orașelor” 

Finanțarea obiectivului de investiții „Modernizarea Drumului 
Comunal  DC 103” cu suma de 8.097 mii lei   
 
Autor: 
Dr. Marius Pașcan – Deputat PMP 
 

Motivaţia amendamentului: 
Se propune admiterea amendamentului 
având în vedere următoarele: 

- Acest proiect a fost depus în anul 
2010 la MDRT la subprogramul Drumuri 
de interes local – reabilitare modernizare 
și asfaltare, dar nu s-a obținut finanțare.  

- Drumul propus pentru modernizare 
are un sistem  rutier și caracteristici 
geometrice care nu corespund categoriei 
de drum respectiv, D.C. 

Acest drum pornește din DJ 151 din orașul 
Sărmașu, traversează loc. Moruț, 
îndreptându-se spre loc. Tușin și se 
termină la limita com. Sânpetru de 
Câmpie, jud. Mureș, având o lungime de 
4,5 km. 

414. Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administrației Publice și Fondurilor 
Europene 
Anexa 3/15 
OUG 28/2013, art. 7, alin.1, lit.e 
 

Introducerea obiectivului de investiții ”Asfaltare strada 
Fântânel si strada Pârâul Bisericii în comuna Lunca Bradului, 
Judetul Mures”, cu suma de 2.043 mii lei + TVA în anul 2018 
 
Autor: 
Dr. Marius Pașcan – Deputat PMP 
 
 

Motivaţia amendamentului: 
Se propune admiterea amendamentului, 
întrucât în prezent Străzile Fântânel și 
Pârâul Bisericii sunt amenajate printr-o 
pietruire. Dispozitivele de evacuarea 
apelor meteorice sunt subdimensionate și 
insuficiente ca număr. 
Lucrările de modernizare vor asigura 
parcurgerea străzilor proiectate în condiții 
de siguranță și confort sporit. 
Prin executarea lucrărilor propuse în 
prezenta documentație se vor obține 
următoarele avantaje tehnico – economice: 
reducerea cheltuielilor de exploatarea a 
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autovehiculelor și mărirea siguranței și 
confortului participanților la trafic. 
Exista SF, PT  aprobate in 2016 iar 
achizitia de lucrari este in desfasurare din 
decembrie 2016 
Sursa de finanțare: OUG 28/2013 
 

415. Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administrației Publice și Fondurilor 
Europene 
Anexa 3/15 
OUG 28/2013 art. 7, alin.1, lit.k 

Introducerea obiectivului de investiții ”Amenajare cladire 
administrativa în comuna Lunca Bradului, Județul Mureș”, cu 
suma de 929 mii lei + TVA în anul 2018 
 
Autor: 
Dr. Marius Pașcan – Deputat PMP 
 
 

Motivaţia amendamentului: 
Se propune admiterea amendamentului, 
întrucât clădirea în care funcționează 
primăria a fost retrocedată, iar instituția nu 
deține un alt spațiu în care să își 
desfășoare, în condiții normale, conform 
normativelor, activitatea administrativă a 
primăriei, s-a decis amenajarea unor spații 
corespunzătoare într-o clădire 
achiziționată, situată în Lunca Bradului, la 
nr. 178A. În momentul actual, structura de 
rezistență este realizată aproape în 
întregime.  
Clădirea nu este dotată cu instalații 
electrice și de încălzire. La instalațiile 
sanitare s-au montat doar câteva țevi de 
scurgere și s-a realizat partea de ieșire din 
clădire. 
Exista SF, PT  aprobate in 2016 iar 
achizitia de lucrari este in desfasurare din 
decembrie 2016 
Sursa de finanțare: OUG 28/2013 
 
 

416. Ministerul Dezvoltarii Regionale, 
Administratiei Publice si Fonduri 
Europene 

Introducerea in anexa  a obiectivului de investitii 
„Modernizare si extindere retea cu apa si infiintare retea de 
canalizare menajera in comuna Suseni, Judetul Mures,”cu 

Motivaţia amendamentului: 
 Se propune admiterea amendamentului, 
întrucât suma reprezinta valoarea 
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Anexa 3/15 
 

suma de  1.863 mii lei lei in anul 2018 
 
Autor: 
Dr. Marius Pașcan – Deputat PMP 

cofinantarii de la bugetul local al comunei 
SUSENI  pentru anul 2018. Proiectului 
mentionat este in valoare de 8.068.534 lei 
si este fiinantat prin PNDR, iar suma 
solicitata nu poate fi asigurata din bugetul 
local al comunei Suseni, iar in cazul 
nefinanțării obiectivului, exista riscul de a 
se pierde fiinantarea acestui proiect 

417. Ministerul Dezvoltarii Regionale, 
Administratiei Publice si Fonduri 
Europene 
Anexa 3/15 
 

Reabilitare poduri, podete si strazi interioare din comuna 
Danes – 1.000 mii lei 
 
Autor: 
Dr. Marius Pașcan – Deputat PMP 

Motivaţia amendamentului  
Se propune admiterea amendamentului, 
întrucât în prezent unele dintre drumuri 
sunt in continuare de pamant. 
Sursa de finantare: 
Suma se asigura din diminuarea creditelor 
de angajament din anii anteriori,virari de 
credite bugetare ,transferuri,cf. Legii 
2015/2001 legea administratiei publice 
locale   

418. Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administrației Publice și Fondurilor 
Europene 
Anexa 3/15 
 

Amenajare cladire administrativa, localitatea Lunca Bradului. 
Suma necesara: 1.363 mii lei 
 
Autor: Dr. Marius Pașcan – Deputat PMP 
 
 

Motivatia amendamentului: Deoarece 
clădirea în care funcționează primăria a 
fost retrocedată, iar instituția nu deține un 
alt spațiu în care să se desfășoare, în 
condiții normale, conform normativelor, 
activitatea administrativă a primăriei, s-a 
decis amenajarea unor spații 
corespunzătoare într-o clădire 
achiziționată, situată în Lunca Bradului, la 
nr. 178A. 
 

419. Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administrației Publice și Fondurilor 
Europene 
Anexa 3/15 
 

Reabilitare şi modernizare străzi în Comuna Suplac, judeţul 
Mureş 
Suma necesara: 6.419 mii lei 
 
Autor: Dr. Marius Pașcan – Deputat PMP 

Motivatia amendamentului: Dezvoltarea 
acestei zone depinde în mare măsură de 
calitatea infrastructurii existente în mod 
special de calitatea căilor de comunicație 
terestră, adică drumuri respectiv străzi. 
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Străzile secundare din comuna Suplac s-au 
proiectat când comuna nu avea volumul de 
trafic actual, dar acesta a cunoscut o 
creștere semnificativă în ultimul timp și nu 
mai prezintă o soluție viabilă în vederea 
desfășurării în siguranță a traficului din 
comună.  
Străzile care prezintă tema prezentei 
documentații sunt de importanță majoră 
pentru comună acestea fiind importante căi 
de comunicare rutieră, prin modernizarea 
acesteia se va asigura desfășurarea 
circulației în condiții de siguranță și 
confort pe teritoriul comunei. 
Structura rutieră existentă nu face față 
intensității traficului. 

420. Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administrației Publice și Fondurilor 
Europene 
Anexa 3/15 
 

Recalibrare retea canalizare pluviala cu reproiectarea 
acceselor la locuintele particulare- rura in comuna Adamus 
Suma necesara: 400 mii lei 
 
 
Autor: Dr. Marius Pascan – Deputat PMP 
 
 

Motivatia amendamentului: 
În urma analizării situației din teren s-a 
constat faptul că, inundațiile din perioada 
14 -28.06.2016 au fost generate de 
micșorarea secțiunii de curgere a podețelor 
existente. Datorită cantităților de apă 
cumulate în urma precipitațiilor torențiale, 
acestea au dus la creșterea nivelului apei 
ceea ce a  favorizat antrenarea de crengi, 
fan, și alte materiale care au dus la 
“înfundarea podețelor”. Totodată, s-a 
produs obturarea secțiunii de curgere a 
sibarelor existente pe cele două conducte 
de beton de 800 mm, datorită materialul 
plutitor antrenat de apele mari, ceea ce a 
dus la creșterea nivelului apei, în zona 
debușeului în râul Târnava Mica, datorită 
remuului creat. 
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Proiectul prevede executarea grătarului 
amplasat în partea de amonte a lucrărilor în 
vederea evitării pe viitor a eventualelor 
colmatări ale podețelor. 

421. Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administrației Publice și Fondurilor 
Europene 
Anexa 3/15 
 

Podete de acces la proprietati peste paraul Dambau si 
Regularizare albie paraul Dambau, comuna Adamus, judetul 
Mures 
Suma necesara: 1.506 mii 
lei 
 
Autor: Dr. Marius Pașcan – Deputat PMP 
 

Motivatia amendamentului: Este necesara 
realizarea acestor podete deoarece locatarii 
intampina dificultati in a ajunge in 
propriile gospodarii. Regularizarea albiei 
ar impedica eventualele inundatii. 
 

422. Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administrației Publice și Fondurilor 
Europene 
Anexa 3/25 

Modernizare camine culturale comuna Danes – 200 mii lei. 
 
Autor: 
Dr. Marius Paşcan – Deputat PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesarea modernizarea caminelor 
culturale din comuna pentru a putea gazdui 
in bune conditii evenimente culturale sau 
de orice natura. 
  
Sursa de finanţare: 
Bugetul de stat – Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administrației Publice și 
Fondurilor Europene – Resurse generale 

423. Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administrației Publice și Fondurilor 
Europene 
Anexa 3/25 

Lucrari de  constructie capele in localitatea Toaca si Hodac, 
judetul Mures cu suma de 600 mii lei 
 
Autor: 
Dr. Marius Pascan – Deputat PMP 
 

Motivatia amendamentului: 
Terenul pentru aceste obiective de 
investitii a fost achizitionat deja.  
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul de stat – Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administrației Publice și 
Fondurilor Europene – Resurse generale 
 

424. Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administrației Publice și Fondurilor 
Europene 

Alimentarea cu energie electrica a cetatii de refugiu sec. XIV- 
Saschiz- jud. Mures 
Suma necesara: 439 mii lei 

Motivatia amendamentului: Alimentarea 
cu energie electrică a cetății de refugiu 
SEC XIV din comuna Saschiz este o 
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Anexa 3/25  
Autor: Dr. Marius Pascan – Deputat PMP 
 

componentă importantă în cadrul 
proiectului de restaurare a cetății, soluția 
de alimentare pentru cetate urmând a fi 
realizată conform avizului de racordare nr. 
A 70301114321  eliberat de SC. Electrica 
SA Sucursala TG. MUREȘ. 
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul de stat – Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administrației Publice și 
Fondurilor Europene – Resurse generale 
 

425. Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administrației Publice și Fondurilor 
Europene 
Anexa 3/15 
 

Amenajare centru cultural multifunctional in localitatea Ernei, 
comuna Ernei, judetul Mures 
Suma necesara: 6.452 mii lei 
 
Autor: Dr. Marius Pașcan – Deputat PMP 
 

Motivatia amendamentului:  
Se are in vedere are ca obiect realizarea 
unui spațiu multifuncțional specific 
diferitelor activități culturale; realizarea 
unei gospodării specifice țărănești cu 
funcțiunea de muzeu, spațiu expozițional și 
bibliotecă; și realizarea unui spațiu 
relaxare în aer liber –parc- prin amenajarea 
peisajeră a terenului existent face parte din 
proiectul de dezvoltare urbanistică a 
comunei. 
Avantajele obținute prin executarea 
lucrărilor propuse: promovarea 
potențialului educațional și cultural local și 
zonal precum și crearea de noi oportunități 
de studiu, de activități culturale, activități 
de agrement și activități de relaxare. 

426. Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administrației Publice și Fondurilor 
Europene 
Anexa 3/15 
 

Infiintare retea de canalizare in localitatea Sînger, comuna 
Sînger, judeţul Mureş 
Suma necesara: 20.407 mii lei 
 
Autor: Dr. Marius Pașcan – Deputat PMP 

Motivatia amendamentului: 
Realizare rețelei de canalizare în comuna 
Sînger face parte din proiectul de 
dezvoltare al comunei. Rețelele de 
canalizare menajera in localitate se va 
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 amplasa de o parte şi alta a drumului 
comuna DJ153G deoarece drumul este 
realizat din îmbrăcăminte asfaltică.  
 Prin executarea lucrărilor propuse 
în prezenta documentație se vor obține mai 
multe avantaje: sistemul de canalizare 
centralizat reduce riscul infestării apelor 
freatice, solului  și subsolului, afectate în 
prezent datorită existenței în gospodăriile 
particulare a latrinelor, foselor septice sau 
puțurilor absorbante; durata de viață 
ridicată (minim 50 de ani  în condiții 
normale de exploatare); etanșeitate totală 
față de apele freatice și de rădăcinile 
plantelor; proprietăți mecanice superioare; 
rezistență la coroziune (conductele și 
inelele de etanșare sunt rezistente la 
substanțele chimice conținute în mod 
normal în apele uzate menajere, respectiv 
solurile corozive; de asemenea conductele 
sunt rezistente la efectele microbiologice și 
la acțiunea animalelor subterane); 
rezistență la uzură; perete interior neted 
(nu permite formarea depunerilor sau 
dezvoltarea coloniilor de alge), 
imbunătățirea condițiilor de viață și 
sanitare ale locuitorilor comunei; protecția 
mediului prin stoparea poluării apelor 
freatice din zona; creșterea zestrei edilitare 
a localităților din comuna și implicit a 
nivelului de trai; crearea unei premize,  
privind dezvoltarea economică și 
comerciala în zonă; 
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427. Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administrației Publice și Fondurilor 
Europene 
Anexa 3/15 
 

Construire cămin cultural în localitatea Bistra Mureşului 
Suma necesara: 1.342 mii 
Lei 
 
Autor: Dr. Marius Pașcan – Deputat PMP 
 
 

Motivatia amendamentului: 
Se propune construirea unui cămin cultural 
respectând condițiile impuse de Planul 
Urbanistic General al localității privind 
reglementările de arhitectură, statică și 
urbanism pentru unitatea teritorială din 
care face parte. Realizarea acestui edificiu 
se impune pentru a putea desfasura in 
comuna Deda, o zona cu numeroase 
traditii, evenimente culturale pentru 
comunitate. 

428. Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administrației Publice și Fondurilor 
Europene 
Anexa 3/15 
 

Modernizare străzi secundare în comuna Deda, judeţul Mureş-
Lot II Suma necesara: 4.245 mii 
Lei 
 
Autor: Dr. Marius Pașcan – Deputat PMP 
 

Motivatia amendamentului: 
Lucrările de modernizare vor asigura 
parcurgerea străzilor proiectate în condiții 
de siguranță și confort sporit. 
Prin executarea lucrărilor propuse în 
prezenta documentație se vor obține 
următoarele avantaje tehnico – economice: 
reducerea cheltuielilor de exploatarea a 
autovehiculelor și mărirea siguranței și 
confortului participanților la trafic.  
Suprafața ocupată de străzile din Comuna 
Deda ce urmează a fi modernizate aparțin 
domeniului public al comunei. 
 Terenul se află în întregime în folosința 
domeniului public ampriza străzilor 
rămânând nemodificată în urma procesului 
de modernizare.  
Dezvoltarea acestei zone depinde în mare 
măsură de calitatea infrastructurii existente 
în mod special de calitatea căilor de 
comunicație terestră, adică drumuri 
respectiv străzi. 
Străzile secundare din comuna Deda, s-au 
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proiectat, când comuna nu avea volumul 
de trafic ce a cunoscut în ultimul timp, 
acestea nu mai prezintă o soluție viabilă, în 
vederea desfășurării în siguranță a 
traficului din comună.  
Străzile ce prezintă tema prezentei 
documentații sunt de importanță majoră 
pentru comună acestea fiind importante căi 
de comunicare rutieră, prin modernizarea 
acesteia se va asigura desfășurarea 
circulației în condiții de siguranță și 
confort. 
Structura rutieră existentă nu face față 
intensității traficului. Modernizarea 
structurii rutiere va avea ca punct de 
plecare factorii menționați mai sus și va fi 
una rezistentă în timp. 

429. Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administrației Publice și Fondurilor 
Europene 
Anexa 3/15 
 

Modernizare iluminat public, Comun Deda, judeţul Mureş 
Suma necesara: 687 mii lei 
 
Autor: Dr. Marius Pașcan – Deputat PMP 
 
 

Motivatia amendamentului: 
Modernizarea și extinderea sistemului de 
iluminat public folosind tehnologie LED, 
pentru comuna Deda din jud. Mureș, este 
esentiala pentru a creste calitatea vietii si 
siguranta pe strazile comunei. Obiectivul 
se va realiza prin achiziționarea și 
montarea a 830 aparate de iluminat 
destinate iluminatului stradal. 
Modernizarea sistemului de iluminat 
public presupune și înlocuirea brațelor de 
prindere, cablu de alimentare, cleme de 
conexiune. 

430. Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice şi Fondurilor 
Europene 
Anexa 3/15/26 

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

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
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cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

Deputat Cătălin Cristache 
Grupul PMP 

comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 

431. Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice şi Fondurilor 
Europene 
Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

Finanţarea obiectivului de investiţii „Construirea unei creșe în 
comuna Bălăşeşti, judeţul Galaţi” cu suma de 956 mii lei. 
 
Autor:  
Deputat Cătălin Cristache 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 
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432. Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice şi Fondurilor 
Europene 
Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

Finanţarea obiectivului de investiţii „Construirea unei creșe în 
comuna Băleni, judeţul Galaţi” cu suma de 956 mii lei. 
 
Autor:  
Deputat Cătălin Cristache 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 

433. Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice şi Fondurilor 
Europene 
Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

Finanţarea obiectivului de investiţii „Construirea unei creșe în 
comuna Băneasa, judeţul Galaţi” cu suma de 956 mii lei. 
 
Autor:  
Deputat Cătălin Cristache 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school. 
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Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 

434. Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice şi Fondurilor 
Europene 
Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

Finanţarea obiectivului de investiţii „Construirea unei creșe în 
comuna Barcea, judeţul Galaţi” cu suma de 956 mii lei. 
 
Autor:  
Deputat Cătălin Cristache 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 

435. Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice şi Fondurilor 
Europene 
Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

Finanţarea obiectivului de investiţii „Construirea unei creșe în 
comuna Bereşti-Meria, judeţul Galaţi” cu suma de 956 mii lei. 
 
Autor:  
Deputat Cătălin Cristache 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
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domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 

436. Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice şi Fondurilor 
Europene 
Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

Finanţarea obiectivului de investiţii „Construirea unei creșe în 
comuna Brăhăşeşti, judeţul Galaţi” cu suma de 956 mii lei. 
 
Autor:  
Deputat Cătălin Cristache 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 

437. Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice şi Fondurilor 
Europene 
Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

Finanţarea obiectivului de investiţii „Construirea unei creșe în 
comuna Braniştea, judeţul Galaţi” cu suma de 956 mii lei. 
 
Autor:  
Deputat Cătălin Cristache 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
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național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 

438. Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice şi Fondurilor 
Europene 
Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

Finanţarea obiectivului de investiţii „Construirea unei creșe în 
comuna Buciumeni, judeţul Galaţi” cu suma de 956 mii lei. 
 
Autor:  
Deputat Cătălin Cristache 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 

439. Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice şi Fondurilor 
Europene 

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

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
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Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

Autor:  
Deputat Cătălin Cristache 
Grupul PMP 

de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 

440. Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice şi Fondurilor 
Europene 
Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

Finanţarea obiectivului de investiţii „Construirea unei creșe în 
comuna Certeşti, judeţul Galaţi” cu suma de 956 mii lei. 
 
Autor:  
Deputat Cătălin Cristache 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
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– etapa a II-a. 
441. Ministerul Dezvoltării Regionale, 

Administraţiei Publice şi Fondurilor 
Europene 
Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

Finanţarea obiectivului de investiţii „Construirea unei creșe în 
comuna Corni, judeţul Galaţi” cu suma de 956 mii lei. 
 
Autor:  
Deputat Cătălin Cristache 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 

442. Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice şi Fondurilor 
Europene 
Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

Finanţarea obiectivului de investiţii „Construirea unei creșe în 
comuna Corod, judeţul Galaţi” cu suma de 956 mii lei. 
 
Autor:  
Deputat Cătălin Cristache 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
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de creșe, grădiniţe și unități after-school. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 

443. Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice şi Fondurilor 
Europene 
Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

Finanţarea obiectivului de investiţii „Construirea unei creșe în 
comuna Cosmeşti, judeţul Galaţi” cu suma de 956 mii lei. 
 
Autor:  
Deputat Cătălin Cristache 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 

444. Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice şi Fondurilor 
Europene 
Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

Finanţarea obiectivului de investiţii „Construirea unei creșe în 
comuna Costache Negri, judeţul Galaţi” cu suma de 956 mii 
lei. 
 
Autor:  
Deputat Cătălin Cristache 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
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2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 

445. Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice şi Fondurilor 
Europene 
Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

Finanţarea obiectivului de investiţii „Construirea unei creșe în 
comuna Cuca, judeţul Galaţi” cu suma de 956 mii lei. 
 
Autor:  
Deputat Cătălin Cristache 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 

446. Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice şi Fondurilor 
Europene 
Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 

Finanţarea obiectivului de investiţii „Construirea unei creșe în 
comuna Cudalbi, judeţul Galaţi” cu suma de 956 mii lei. 
Autor:  
Deputat Cătălin Cristache 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
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 a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 

447. Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice şi Fondurilor 
Europene 
Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

Finanţarea obiectivului de investiţii „Construirea unei creșe în 
comuna Cuza Vodă, judeţul Galaţi” cu suma de 956 mii lei. 
 
Autor:  
Deputat Cătălin Cristache 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 

448. Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice şi Fondurilor 

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

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea creditelor 
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Europene 
Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

 
Autor:  
Deputat Cătălin Cristache 
Grupul PMP 

bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 

449. Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice şi Fondurilor 
Europene 
Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

Finanţarea obiectivului de investiţii „Construirea unei creșe în 
comuna Drăguşeni, judeţul Galaţi” cu suma de 956 mii lei. 
 
Autor:  
Deputat Cătălin Cristache 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school. 
 
Sursa de finanțare:  
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Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 

450. Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice şi Fondurilor 
Europene 
Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

Finanţarea obiectivului de investiţii „Construirea unei creșe în 
comuna Fârţâneşti, judeţul Galaţi” cu suma de 956 mii lei. 
 
Autor:  
Deputat Cătălin Cristache 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 

451. Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice şi Fondurilor 
Europene 
Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

Finanţarea obiectivului de investiţii „Construirea unei creșe în 
comuna Folteşti, judeţul Galaţi” cu suma de 956 mii lei. 
 
Autor:  
Deputat Cătălin Cristache 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
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timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 

452. Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice şi Fondurilor 
Europene 
Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

Finanţarea obiectivului de investiţii „Construirea unei creșe în 
comuna Frumuşiţa, judeţul Galaţi” cu suma de 956 mii lei. 
 
Autor:  
Deputat Cătălin Cristache 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 

453. Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice şi Fondurilor 
Europene 
Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

Finanţarea obiectivului de investiţii „Construirea unei creșe în 
comuna Fundeni, judeţul Galaţi” cu suma de 956 mii lei. 
 
Autor:  
Deputat Cătălin Cristache 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
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conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 

454. Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice şi Fondurilor 
Europene 
Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

Finanţarea obiectivului de investiţii „Construirea unei creșe în 
comuna Ghidigeni, judeţul Galaţi” cu suma de 956 mii lei. 
 
Autor:  
Deputat Cătălin Cristache 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 

455. Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice şi Fondurilor 
Europene 
Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 

Finanţarea obiectivului de investiţii „Construirea unei creșe în 
comuna Gohor, judeţul Galaţi” cu suma de 956 mii lei. 
 
Autor:  
Deputat Cătălin Cristache 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
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Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

Grupul PMP Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 

456. Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice şi Fondurilor 
Europene 
Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

Finanţarea obiectivului de investiţii „Construirea unei creșe în 
comuna Griviţa, judeţul Galaţi” cu suma de 956 mii lei. 
 
Autor:  
Deputat Cătălin Cristache 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 
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457. Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice şi Fondurilor 
Europene 
Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

Finanţarea obiectivului de investiţii „Construirea unei creșe în 
comuna Independenţa, judeţul Galaţi” cu suma de 956 mii lei. 
 
Autor:  
Deputat Cătălin Cristache 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 

458. Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice şi Fondurilor 
Europene 
Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

Finanţarea obiectivului de investiţii „Construirea unei creșe în 
comuna Iveşti, judeţul Galaţi” cu suma de 956 mii lei. 
 
Autor:  
Deputat Cătălin Cristache 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school. 
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Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 

459. Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice şi Fondurilor 
Europene 
Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

Finanţarea obiectivului de investiţii „Construirea unei creșe în 
comuna Jorăşti, judeţul Galaţi” cu suma de 956 mii lei. 
 
Autor:  
Deputat Cătălin Cristache 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 

460. Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice şi Fondurilor 
Europene 
Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

Finanţarea obiectivului de investiţii „Construirea unei creșe în 
comuna Lieşti, judeţul Galaţi” cu suma de 956 mii lei. 
 
Autor:  
Deputat Cătălin Cristache 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
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domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 

461. Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice şi Fondurilor 
Europene 
Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

Finanţarea obiectivului de investiţii „Construirea unei creșe în 
comuna Măstăcani, judeţul Galaţi” cu suma de 956 mii lei. 
 
Autor:  
Deputat Cătălin Cristache 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 
 

462. Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice şi Fondurilor 
Europene 
Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 

Finanţarea obiectivului de investiţii „Construirea unei creșe în 
comuna Matca, judeţul Galaţi” cu suma de 956 mii lei. 
 
Autor:  
Deputat Cătălin Cristache 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
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 a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 

463. Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice şi Fondurilor 
Europene 
Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

Finanţarea obiectivului de investiţii „Construirea unei creșe în 
comuna Movileni, judeţul Galaţi” cu suma de 956 mii lei. 
 
Autor:  
Deputat Cătălin Cristache 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 

464. Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice şi Fondurilor 

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

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea creditelor 
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Europene 
Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

 
Autor:  
Deputat Cătălin Cristache 
Grupul PMP 

bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 

465. Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice şi Fondurilor 
Europene 
Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

Finanţarea obiectivului de investiţii „Construirea unei creșe în 
comuna Nămoloasa, judeţul Galaţi” cu suma de 956 mii lei. 
 
Autor:  
Deputat Cătălin Cristache 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school. 
 
Sursa de finanțare:  
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Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 

466. Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice şi Fondurilor 
Europene 
Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

Finanţarea obiectivului de investiţii „Construirea unei creșe în 
comuna Negrileşti, judeţul Galaţi” cu suma de 956 mii lei. 
 
Autor:  
Deputat Cătălin Cristache 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 

467. Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice şi Fondurilor 
Europene 
Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

Finanţarea obiectivului de investiţii „Construirea unei creșe în 
comuna Nicoreşti, judeţul Galaţi” cu suma de 956 mii lei. 
 
Autor:  
Deputat Cătălin Cristache 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
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timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 

468. Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice şi Fondurilor 
Europene 
Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

Finanţarea obiectivului de investiţii „Construirea unei creșe în 
comuna Oancea, judeţul Galaţi” cu suma de 956 mii lei. 
 
Autor:  
Deputat Cătălin Cristache 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 

469. Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice şi Fondurilor 
Europene 
Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

Finanţarea obiectivului de investiţii „Construirea unei creșe în 
comuna Pechea, judeţul Galaţi” cu suma de 956 mii lei. 
 
Autor:  
Deputat Cătălin Cristache 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
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conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 

470. Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice şi Fondurilor 
Europene 
Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

Finanţarea obiectivului de investiţii „Construirea unei creșe în 
comuna Piscu, judeţul Galaţi” cu suma de 956 mii lei. 
 
Autor:  
Deputat Cătălin Cristache 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 

471. Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice şi Fondurilor 
Europene 
Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 

Finanţarea obiectivului de investiţii „Construirea unei creșe în 
comuna Poiana, judeţul Galaţi” cu suma de 956 mii lei. 
 
Autor:  
Deputat Cătălin Cristache 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
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Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

Grupul PMP Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 

472. Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice şi Fondurilor 
Europene 
Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

Finanţarea obiectivului de investiţii „Construirea unei creșe în 
comuna Priponeşti, judeţul Galaţi” cu suma de 956 mii lei. 
 
Autor:  
Deputat Cătălin Cristache 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 
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473. Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice şi Fondurilor 
Europene 
Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

Finanţarea obiectivului de investiţii „Construirea unei creșe în 
comuna Rădeşti, judeţul Galaţi” cu suma de 956 mii lei. 
 
Autor:  
Deputat Cătălin Cristache 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 

474. Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice şi Fondurilor 
Europene 
Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

Finanţarea obiectivului de investiţii „Construirea unei creșe în 
comuna Rediu, judeţul Galaţi” cu suma de 956 mii lei. 
 
Autor:  
Deputat Cătălin Cristache 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school. 
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Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 

475. Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice şi Fondurilor 
Europene 
Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

Finanţarea obiectivului de investiţii „Construirea unei creșe în 
comuna Scânteieşti, judeţul Galaţi” cu suma de 956 mii lei. 
 
Autor:  
Deputat Cătălin Cristache 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 

476. Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice şi Fondurilor 
Europene 
Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

Finanţarea obiectivului de investiţii „Construirea unei creșe în 
comuna Schela, judeţul Galaţi” cu suma de 956 mii lei. 
 
Autor:  
Deputat Cătălin Cristache 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
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domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 

477. Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice şi Fondurilor 
Europene 
Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

Finanţarea obiectivului de investiţii „Construirea unei creșe în 
comuna Şendreni, judeţul Galaţi” cu suma de 956 mii lei. 
 
Autor:  
Deputat Cătălin Cristache 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 

478. Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice şi Fondurilor 
Europene 
Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

Finanţarea obiectivului de investiţii „Construirea unei creșe în 
comuna Slobozia Conachi, judeţul Galaţi” cu suma de 956 mii 
lei. 
 
Autor:  
Deputat Cătălin Cristache 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
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național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 

479. Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice şi Fondurilor 
Europene 
Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

Finanţarea obiectivului de investiţii „Construirea unei creșe în 
comuna Smârdan, judeţul Galaţi” cu suma de 956 mii lei. 
 
Autor:  
Deputat Cătălin Cristache 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 

480. Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice şi Fondurilor 
Europene 

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

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
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Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

Autor:  
Deputat Cătălin Cristache 
Grupul PMP 

de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 

481. Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice şi Fondurilor 
Europene 
Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

Finanţarea obiectivului de investiţii „Construirea unei creșe în 
comuna Suceveni, judeţul Galaţi” cu suma de 956 mii lei. 
 
Autor:  
Deputat Cătălin Cristache 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
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– etapa a II-a. 
482. Ministerul Dezvoltării Regionale, 

Administraţiei Publice şi Fondurilor 
Europene 
Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

Finanţarea obiectivului de investiţii „Construirea unei creșe în 
comuna Suhurlui, judeţul Galaţi” cu suma de 956 mii lei. 
 
Autor:  
Deputat Cătălin Cristache 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 

483. Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice şi Fondurilor 
Europene 
Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

Finanţarea obiectivului de investiţii „Construirea unei creșe în 
comuna Ţepu, judeţul Galaţi” cu suma de 956 mii lei. 
 
Autor:  
Deputat Cătălin Cristache 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
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de creșe, grădiniţe și unități after-school. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 

484. Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice şi Fondurilor 
Europene 
Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

Finanţarea obiectivului de investiţii „Construirea unei creșe în 
comuna Tudor Vladimirescu, judeţul Galaţi” cu suma de 956 
mii lei. 
 
Autor:  
Deputat Cătălin Cristache 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 

485. Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice şi Fondurilor 
Europene 
Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

Finanţarea obiectivului de investiţii „Construirea unei creșe în 
comuna Tuluceşti, judeţul Galaţi” cu suma de 956 mii lei. 
 
Autor:  
Deputat Cătălin Cristache 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
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2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 

486. Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice şi Fondurilor 
Europene 
Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

Finanţarea obiectivului de investiţii „Construirea unei creșe în 
comuna Umbrăreşti, judeţul Galaţi” cu suma de 956 mii lei. 
 
Autor:  
Deputat Cătălin Cristache 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 

487. Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice şi Fondurilor 
Europene 
Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 

Finanţarea obiectivului de investiţii „Construirea unei creșe în 
comuna Valea Mărului, judeţul Galaţi” cu suma de 956 mii 
lei. 
 
Autor:  
Deputat Cătălin Cristache 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
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 Grupul PMP a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 

488. Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice şi Fondurilor 
Europene 
Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

Finanţarea obiectivului de investiţii „Construirea unei creșe în 
comuna Vânători, judeţul Galaţi” cu suma de 956 mii lei. 
 
Autor:  
Deputat Cătălin Cristache 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 

489. Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice şi Fondurilor 

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

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea creditelor 
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Europene 
Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

 
Autor:  
Deputat Cătălin Cristache 
Grupul PMP 

bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a  
II-a. 

490. Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice şi Fondurilor 
Europene 
Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

Finanţarea obiectivului de investiţii „Construirea unei creșe în 
comuna Vlădeşti, judeţul Galaţi” cu suma de 956 mii lei. 
 
Autor:  
Deputat Cătălin Cristache 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school. 
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Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a  
II-a. 

491. Ministerului Dezvoltării 
Regionale, Administrației Publice și 
Fondurilor Europene 
Anexa nr.3/15 
 

Finantarea obiectivului de investitii „Construirea unei capele 
mortuare in comuna Maieru, judetul Bistrita Nasaud” cu suma 
de 2.000 mii lei 
 
Autor:  
Deputat Ionut Simionca- Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului  
Se propune admiterea amendamentului, 
pentru satisfacerea necesităţilor privind 
securitatea sanitara si sanatatea publica, 
precum si cele legate de desfăşurarea 
ceremoniei de înmormântare pentru 
locuitorii din Maieru 
 
Sursa de finanțare:  
Prin Planul National de Dezvoltare Locala. 
 

492. Ministerului Dezvoltării 
Regionale, Administrației Publice și 
Fondurilor Europene 
Anexa nr.3/15 
 

Finantarea obiectivului de investitii „Construirea unei capele 
mortuare in comuna Livezile, judetul Bistrita Nasaud” cu 
suma de 2.000 mii lei 
 
Autor:  
Deputat Ionut Simionca- Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului  
Se propune admiterea amendamentului, 
pentru satisfacerea necesităţilor privind 
securitatea sanitara si sanatatea publica, 
precum si cele legate de desfăşurarea 
ceremoniei de înmormântare pentru 
locuitorii din Livezile 
 
Sursa de finanțare:  
Prin Planul National de Dezvoltare Locala. 

493. Ministerului Dezvoltării 
Regionale, Administrației Publice și 
Fondurilor Europene 
Anexa nr.3/15 
 

Finantarea obiectivului de investitii „Construirea unei capele 
mortuare in comuna Dumitra, judetul Bistrita Nasaud” cu 
suma de 2.000 mii lei 
 
Autor:  
Deputat Ionut Simionca- Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului  
Se propune admiterea amendamentului, 
pentru satisfacerea necesităţilor privind 
securitatea sanitara si sanatatea publica, 
precum si cele legate de desfăşurarea 
ceremoniei de înmormântare pentru 
locuitorii din Dumitra 
 
Sursa de finanțare:  
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Prin Planul National de Dezvoltare Locala. 
494.   Ministerului Dezvoltării 

Regionale, Administrației Publice și 
Fondurilor Europene 
Anexa nr.3/15 
 

Finantarea obiectivului de investitii „Construirea unei capele 
mortuare in comuna Bistrita Birgaului, judetul Bistrita 
Nasaud” cu suma de 2.000 mii lei 
 
Autor:  
Deputat Ionut Simionca- Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului  
Se propune admiterea amendamentului, 
pentru satisfacerea necesităţilor privind 
securitatea sanitara si sanatatea publica, 
precum si cele legate de desfăşurarea 
ceremoniei de înmormântare pentru 
locuitorii din Bistrita Birgaului. 
 
Sursa de finanțare:  
Prin Planul National de Dezvoltare Locala. 

495. Ministerului Dezvoltării 
Regionale, Administrației Publice și 
Fondurilor Europene 
Anexa nr.3/15 
 

Finantarea obiectivului de investitii „Construirea unei capele 
mortuare in comuna Branistea, judetul Bistrita Nasaud” cu 
suma de 2.000 mii lei 
 
Autor:  
Deputat Ionut Simionca- Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului  
Se propune admiterea amendamentului, 
pentru satisfacerea necesităţilor privind 
securitatea sanitara si sanatatea publica, 
precum si cele legate de desfăşurarea 
ceremoniei de înmormântare pentru 
locuitorii din Branistea. 
 
Sursa de finanțare:  
Prin Planul National de Dezvoltare Locala. 

496. Ministerului Dezvoltării 
Regionale, Administrației Publice și 
Fondurilor Europene 
Anexa nr.3/15 
 

Finantarea obiectivului de investitii „Construirea unei capele 
mortuare in comuna Budacu de Jos, judetul Bistrita Nasaud” 
cu suma de 2.000 mii lei 
 
Autori:  
Deputat Ionut Simionca- Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului  
Se propune admiterea amendamentului, 
pentru satisfacerea necesităţilor privind 
securitatea sanitara si sanatatea publica, 
precum si cele legate de desfăşurarea 
ceremoniei de înmormântare pentru 
locuitorii din Budacu de Jos. 
 
Sursa de finanțare:  
Prin Planul National de Dezvoltare Locala. 

497. Ministerului Dezvoltării 
Regionale, Administrației Publice și 
Fondurilor Europene 

Finantarea obiectivului de investitii „Construirea unei capele 
mortuare in comuna Budesti, judetul Bistrita Nasaud” cu suma 
de 2.000 mii lei 

Motivaţia amendamentului  
Se propune admiterea amendamentului, 
pentru satisfacerea necesităţilor privind 
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Anexa nr.3/15 
 

 
Autor:  
Deputat Ionut Simionca- Grupul PMP 

securitatea sanitara si sanatatea publica, 
precum si cele legate de desfăşurarea 
ceremoniei de înmormântare pentru 
locuitorii din Budesti. 
 
Sursa de finanțare:  
Prin Planul National de Dezvoltare Locala. 

498. Ministerului Dezvoltării 
Regionale, Administrației Publice și 
Fondurilor Europene 
Anexa nr.3/15 
 

Finantarea obiectivului de investitii „Construirea unei capele 
mortuare in comuna Caianu Mic, judetul Bistrita Nasaud” cu 
suma de 2.000 mii lei 
 
Autor:  
Deputat Ionut Simionca- Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului  
Se propune admiterea amendamentului, 
pentru satisfacerea necesităţilor privind 
securitatea sanitara si sanatatea publica, 
precum si cele legate de desfăşurarea 
ceremoniei de înmormântare pentru 
locuitorii din Caianu Mic. 
 
Sursa de finanțare:  
Prin Planul National de Dezvoltare Locala. 

499. Ministerului Dezvoltării 
Regionale, Administrației Publice și 
Fondurilor Europene 
Anexa nr.3/15 
 

Finantarea obiectivului de investitii „Construirea unei capele 
mortuare in comuna Cetate, judetul Bistrita Nasaud” cu suma 
de 2.000 mii lei 
 
Autor:  
Deputat Ionut Simionca- Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului  
Se propune admiterea amendamentului, 
pentru satisfacerea necesităţilor privind 
securitatea sanitara si sanatatea publica, 
precum si cele legate de desfăşurarea 
ceremoniei de înmormântare pentru 
locuitorii din Cetate. 
 
 
Sursa de finanțare:  
Prin Planul National de Dezvoltare Locala. 

500. Ministerului Dezvoltării 
Regionale, Administrației Publice și 
Fondurilor Europene 
Anexa nr.3/15 
 

Finantarea obiectivului de investitii „Construirea unei capele 
mortuare in comuna Chiochis, judetul Bistrita Nasaud” cu 
suma de 2.000 mii lei 
 
Autor:  
Deputat Ionut Simionca- Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului  
Se propune admiterea amendamentului, 
pentru satisfacerea necesităţilor privind 
securitatea sanitara si sanatatea publica, 
precum si cele legate de desfăşurarea 
ceremoniei de înmormântare pentru 
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locuitorii din Chiochis. 
 
Sursa de finanțare:  
Prin Planul National de Dezvoltare Locala. 

501. Ministerului Dezvoltării 
Regionale, Administrației Publice și 
Fondurilor Europene 
Anexa nr.3/15 
 

Finantarea obiectivului de investitii „Construirea unei capele 
mortuare in comuna Chiuza, judetul Bistrita Nasaud” cu suma 
de 2.000 mii lei 
 
Autor:  
Deputat Ionut Simionca- Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului  
Se propune admiterea amendamentului, 
pentru satisfacerea necesităţilor privind 
securitatea sanitara si sanatatea publica, 
precum si cele legate de desfăşurarea 
ceremoniei de înmormântare pentru 
locuitorii din Chiuza. 
 
Sursa de finanțare:  
Prin Planul National de Dezvoltare Locala. 
 

502. Ministerului Dezvoltării 
Regionale, Administrației Publice și 
Fondurilor Europene 
Anexa nr.3/15 
 

Finantarea obiectivului de investitii „Construirea unei capele 
mortuare in comuna Ciceu Giurgesti, judetul Bistrita Nasaud” 
cu suma de 2.000 mii lei 
 
Autor:  
Deputat Ionut Simionca- Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului  
Se propune admiterea amendamentului, 
pentru satisfacerea necesităţilor privind 
securitatea sanitara si sanatatea publica, 
precum si cele legate de desfăşurarea 
ceremoniei de înmormântare pentru 
locuitorii din Ciceu Giurgesti. 
 
Sursa de finanțare:  
Prin Planul National de Dezvoltare Locala. 

503. Ministerului Dezvoltării 
Regionale, Administrației Publice și 
Fondurilor Europene 
Anexa nr.3/15 
 

Finantarea obiectivului de investitii „Construirea unei capele 
mortuare in comuna Ciceu Mihaesti, judetul Bistrita Nasaud” 
cu suma de 2.000 mii lei 
 
Autor:  
Deputat Ionut Simionca- Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului  
Se propune admiterea amendamentului, 
pentru satisfacerea necesităţilor privind 
securitatea sanitara si sanatatea publica, 
precum si cele legate de desfăşurarea 
ceremoniei de înmormântare pentru 
locuitorii din Ciceu Mihaesti. 
 
Sursa de finanțare:  
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Prin Planul National de Dezvoltare Locala. 
504. Ministerului Dezvoltării 

Regionale, Administrației Publice și 
Fondurilor Europene 
Anexa nr.3/15 
 

Finantarea obiectivului de investitii „Construirea unei capele 
mortuare in comuna Cosbuc, judetul Bistrita Nasaud” cu suma 
de 2.000 mii lei 
 
Autor:  
Deputat Ionut Simionca- Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului  
Se propune admiterea amendamentului, 
pentru satisfacerea necesităţilor privind 
securitatea sanitara si sanatatea publica, 
precum si cele legate de desfăşurarea 
ceremoniei de înmormântare pentru 
locuitorii din Cosbuc. 
 
Sursa de finanțare:  
Prin Planul National de Dezvoltare Locala. 

505. Ministerului Dezvoltării 
Regionale, Administrației Publice și 
Fondurilor Europene 
Anexa nr.3/15 
 

Finantarea obiectivului de investitii „Construirea unei capele 
mortuare in comuna Dumitrita, judetul Bistrita Nasaud” cu 
suma de 2.000 mii lei 
 
Autor:  
Deputat Ionut Simionca- Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului  
Se propune admiterea amendamentului, 
pentru satisfacerea necesităţilor privind 
securitatea sanitara si sanatatea publica, 
precum si cele legate de desfăşurarea 
ceremoniei de înmormântare pentru 
locuitorii din Dumitrita. 
 
Sursa de finanțare:  
Prin Planul National de Dezvoltare Locala. 

506. Ministerului Dezvoltării 
Regionale, Administrației Publice și 
Fondurilor Europene 
Anexa nr.3/15 
 

Finantarea obiectivului de investitii „Construirea unei capele 
mortuare in comuna Feldru, judetul Bistrita Nasaud” cu suma 
de 2.000 mii lei 
 
Autor:  
Deputat Ionut Simionca- Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului  
Se propune admiterea amendamentului, 
pentru satisfacerea necesităţilor privind 
securitatea sanitara si sanatatea publica, 
precum si cele legate de desfăşurarea 
ceremoniei de înmormântare pentru 
locuitorii din Feldru. 
 
Sursa de finanțare:  
Prin Planul National de Dezvoltare Locala. 

507. Ministerului Dezvoltării 
Regionale, Administrației Publice și 
Fondurilor Europene 

Finantarea obiectivului de investitii „Construirea unei capele 
mortuare in comuna Galatii Bistritei, judetul Bistrita Nasaud” 
cu suma de 2.000 mii lei 

Motivaţia amendamentului  
Se propune admiterea amendamentului, 
pentru satisfacerea necesităţilor privind 
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Anexa nr.3/15 
 
 
 

 
Autor:  
Deputat Ionut Simionca- Grupul PMP 

securitatea sanitara si sanatatea publica, 
precum si cele legate de desfăşurarea 
ceremoniei de înmormântare pentru 
locuitorii din Galatii Bistritei. 
 
Sursa de finanțare:  
Prin Planul National de Dezvoltare Locala. 

508. Ministerului Dezvoltării 
Regionale, Administrației Publice și 
Fondurilor Europene 
Anexa nr.3/15 
 

Finantarea obiectivului de investitii „Construirea unei capele 
mortuare in comuna Ilva Mare, judetul Bistrita Nasaud” cu 
suma de 2.000 mii lei 
 
Autor:  
Deputat Ionut Simionca- Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului  
Se propune admiterea amendamentului, 
pentru satisfacerea necesităţilor privind 
securitatea sanitara si sanatatea publica, 
precum si cele legate de desfăşurarea 
ceremoniei de înmormântare pentru 
locuitorii din Ilva Mare. 
 
Sursa de finanțare:  
Prin Planul National de Dezvoltare Locala. 

509. Ministerului Dezvoltării 
Regionale, Administrației Publice și 
Fondurilor Europene 
Anexa nr.3/15 
 

Finantarea obiectivului de investitii „Construirea unei capele 
mortuare in comuna Ilva Mica, judetul Bistrita Nasaud” cu 
suma de 2.000 mii lei 
 
Autor:  
Deputat Ionut Simionca- Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului  
Se propune admiterea amendamentului, 
pentru satisfacerea necesităţilor privind 
securitatea sanitara si sanatatea publica, 
precum si cele legate de desfăşurarea 
ceremoniei de înmormântare pentru 
locuitorii din Ilva Mica. 
 
Sursa de finanțare:  
Prin Planul National de Dezvoltare Locala. 

510. Anexa nr.3/15 Ministerului Dezvoltării 
Regionale, Administrației Publice și 
Fondurilor Europene  

Finantarea obiectivului de investitii „Construirea unei capele 
mortuare in comuna Josenii Birgaului, judetul Bistrita 
Nasaud” cu suma de 2.000 mii lei 
 
Autor:  
Deputat Ionut Simionca- Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului  
Se propune admiterea amendamentului, 
pentru satisfacerea necesităţilor privind 
securitatea sanitara si sanatatea publica, 
precum si cele legate de desfăşurarea 
ceremoniei de înmormântare pentru 
locuitorii din Josenii Birgaului. 
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Sursa de finanțare:  
Prin Planul National de Dezvoltare Locala. 

511. Anexa nr.3/15 Ministerului Dezvoltării 
Regionale, Administrației Publice și 
Fondurilor Europene  

Finantarea obiectivului de investitii „Construirea unei capele 
mortuare in comuna Lechinta, judetul Bistrita Nasaud” cu 
suma de 2.000 mii lei 
 
Autor:  
Deputat Ionut Simionca- Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului  
Se propune admiterea amendamentului, 
pentru satisfacerea necesităţilor privind 
securitatea sanitara si sanatatea publica, 
precum si cele legate de desfăşurarea 
ceremoniei de înmormântare pentru 
locuitorii din Lechinta. 
 
Sursa de finanțare:  
Prin Planul National de Dezvoltare Locala. 

512. Anexa nr.3/15 Ministerului Dezvoltării 
Regionale, Administrației Publice și 
Fondurilor Europene  

Finantarea obiectivului de investitii „Construirea unei capele 
mortuare in comuna Lesu, judetul Bistrita Nasaud” cu suma 
de 2.000 mii lei 
 
Autor:  
Deputat Ionut Simionca- Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului  
Se propune admiterea amendamentului, 
pentru satisfacerea necesităţilor privind 
securitatea sanitara si sanatatea publica, 
precum si cele legate de desfăşurarea 
ceremoniei de înmormântare pentru 
locuitorii din Lesu. 
 
Sursa de finanțare:  
Prin Planul National de Dezvoltare Locala. 
 

513. Anexa nr.3/15 Ministerului Dezvoltării 
Regionale, Administrației Publice și 
Fondurilor Europene  

Finantarea obiectivului de investitii „Construirea unei capele 
mortuare in comuna Lunca Ilvei, judetul Bistrita Nasaud” cu 
suma de 2.000 mii lei 
 
Autor:  
Deputat Ionut Simionca- Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului  
Se propune admiterea amendamentului, 
pentru satisfacerea necesităţilor privind 
securitatea sanitara si sanatatea publica, 
precum si cele legate de desfăşurarea 
ceremoniei de înmormântare pentru 
locuitorii din Lunca Ilvei. 
 
Sursa de finanțare:  
Prin Planul National de Dezvoltare Locala. 
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514. Anexa nr.3/15 Ministerului Dezvoltării 
Regionale, Administrației Publice și 
Fondurilor Europene  

Finantarea obiectivului de investitii „Construirea unei capele 
mortuare in comuna Magura Ilvei, judetul Bistrita Nasaud” cu 
suma de 2.000 mii lei 
 
Autor:  
Deputat Ionut Simionca- Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului  
Se propune admiterea amendamentului, 
pentru satisfacerea necesităţilor privind 
securitatea sanitara si sanatatea publica, 
precum si cele legate de desfăşurarea 
ceremoniei de înmormântare pentru 
locuitorii din Magura Ilvei. 
 
Sursa de finanțare:  
Prin Planul National de Dezvoltare Locala. 

515. Anexa nr.3/15 Ministerului Dezvoltării 
Regionale, Administrației Publice și 
Fondurilor Europene  

Finantarea obiectivului de investitii „Construirea unei capele 
mortuare in comuna Maieru, judetul Bistrita Nasaud” cu suma 
de 2.000 mii lei 
Autor:  
Deputat Ionut Simionca- Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului  
Se propune admiterea amendamentului, 
pentru satisfacerea necesităţilor privind 
securitatea sanitara si sanatatea publica, 
precum si cele legate de desfăşurarea 
ceremoniei de înmormântare pentru 
locuitorii din Maieru. 
 
Sursa de finanțare:  
Prin Planul National de Dezvoltare Locala. 

516. Anexa nr.3/15 Ministerului Dezvoltării 
Regionale, Administrației Publice și 
Fondurilor Europene  

Finantarea obiectivului de investitii „Construirea unei capele 
mortuare in comuna Matei, judetul Bistrita Nasaud” cu suma 
de 2.000 mii lei 
 
Autor:  
Deputat Ionut Simionca- Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului  
Se propune admiterea amendamentului, 
pentru satisfacerea necesităţilor privind 
securitatea sanitara si sanatatea publica, 
precum si cele legate de desfăşurarea 
ceremoniei de înmormântare pentru 
locuitorii din Matei. 
 
Sursa de finanțare:  
Prin Planul National de Dezvoltare Locala. 

517. Anexa nr.3/15 Ministerului Dezvoltării 
Regionale, Administrației Publice și 
Fondurilor Europene  

Finantarea obiectivului de investitii „Construirea unei capele 
mortuare in comuna Mariselu, judetul Bistrita Nasaud” cu 
suma de 2.000 mii lei 
 

Motivaţia amendamentului  
Se propune admiterea amendamentului, 
pentru satisfacerea necesităţilor privind 
securitatea sanitara si sanatatea publica, 
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Autor:  
Deputat Ionut Simionca- Grupul PMP 

precum si cele legate de desfăşurarea 
ceremoniei de înmormântare pentru 
locuitorii din Mariselu. 
 
Sursa de finanțare:  
Prin Planul National de Dezvoltare Locala. 

518. Anexa nr.3/15 Ministerului Dezvoltării 
Regionale, Administrației Publice și 
Fondurilor Europene  

Finantarea obiectivului de investitii „Construirea unei capele 
mortuare in comuna Micestii de Campie, judetul Bistrita 
Nasaud” cu suma de 2.000 mii lei 
 
Autor:  
Deputat Ionut Simionca- Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului  
Se propune admiterea amendamentului, 
pentru satisfacerea necesităţilor privind 
securitatea sanitara si sanatatea publica, 
precum si cele legate de desfăşurarea 
ceremoniei de înmormântare pentru 
locuitorii din Micestii de Campie. 
 
Sursa de finanțare:  
Prin Planul National de Dezvoltare Locala. 

519. Anexa nr.3/15 Ministerului Dezvoltării 
Regionale, Administrației Publice și 
Fondurilor Europene  

Finantarea obiectivului de investitii „Construirea unei capele 
mortuare in comuna Milas, judetul Bistrita Nasaud” cu suma 
de 2.000 mii lei 
 
Autor:  
Deputat Ionut Simionca- Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului  
Se propune admiterea amendamentului, 
pentru satisfacerea necesităţilor privind 
securitatea sanitara si sanatatea publica, 
precum si cele legate de desfăşurarea 
ceremoniei de înmormântare pentru 
locuitorii din Milas. 
 
Sursa de finanțare:  
Prin Planul National de Dezvoltare Locala. 

520. Anexa nr.3/15 Ministerului Dezvoltării 
Regionale, Administrației Publice și 
Fondurilor Europene  

Finantarea obiectivului de investitii „Construirea unei capele 
mortuare in comuna Monor, judetul Bistrita Nasaud” cu suma 
de 2.000 mii lei 
 
Autor:  
Deputat Ionut Simionca- Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului  
Se propune admiterea amendamentului, 
pentru satisfacerea necesităţilor privind 
securitatea sanitara si sanatatea publica, 
precum si cele legate de desfăşurarea 
ceremoniei de înmormântare pentru 
locuitorii din Monor. 
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Sursa de finanțare:  
Prin Planul National de Dezvoltare Locala. 

521. Anexa nr.3/15 Ministerului Dezvoltării 
Regionale, Administrației Publice și 
Fondurilor Europene  

Finantarea obiectivului de investitii „Construirea unei capele 
mortuare in comuna Negrilesti, judetul Bistrita Nasaud” cu 
suma de 2.000 mii lei 
 
Autor:  
Deputat Ionut Simionca- Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului  
Se propune admiterea amendamentului, 
pentru satisfacerea necesităţilor privind 
securitatea sanitara si sanatatea publica, 
precum si cele legate de desfăşurarea 
ceremoniei de înmormântare pentru 
locuitorii din Negrilesti. 
 
Sursa de finanțare:  
Prin Planul National de Dezvoltare Locala. 

522. Anexa nr.3/15 Ministerului Dezvoltării 
Regionale, Administrației Publice și 
Fondurilor Europene  

Finantarea obiectivului de investitii „Construirea unei capele 
mortuare in comuna Nimigea, judetul Bistrita Nasaud” cu 
suma de 2.000 mii lei 
 
Autor:  
Deputat Ionut Simionca- Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului  
Se propune admiterea amendamentului, 
pentru satisfacerea necesităţilor privind 
securitatea sanitara si sanatatea publica, 
precum si cele legate de desfăşurarea 
ceremoniei de înmormântare pentru 
locuitorii din Nimigea. 
 
Sursa de finanțare:  
Prin Planul National de Dezvoltare Locala. 
 

523. Anexa nr.3/15 Ministerului Dezvoltării 
Regionale, Administrației Publice și 
Fondurilor Europene  

Finantarea obiectivului de investitii „Construirea unei capele 
mortuare in comuna Nuseni, judetul Bistrita Nasaud” cu suma 
de 2.000 mii lei 
 
Autor:  
Deputat Ionut Simionca- Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului  
Se propune admiterea amendamentului, 
pentru satisfacerea necesităţilor privind 
securitatea sanitara si sanatatea publica, 
precum si cele legate de desfăşurarea 
ceremoniei de înmormântare pentru 
locuitorii din Nuseni. 
 
Sursa de finanțare:  
Prin Planul National de Dezvoltare Locala. 
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524. Anexa nr.3/15 Ministerului Dezvoltării 
Regionale, Administrației Publice și 
Fondurilor Europene  

Finantarea obiectivului de investitii „Construirea unei capele 
mortuare in comuna Parva, judetul Bistrita Nasaud” cu suma 
de 2.000 mii lei 
 
Autor:  
Deputat Ionut Simionca- Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului  
Se propune admiterea amendamentului, 
pentru satisfacerea necesităţilor privind 
securitatea sanitara si sanatatea publica, 
precum si cele legate de desfăşurarea 
ceremoniei de înmormântare pentru 
locuitorii din Parva. 
 
Sursa de finanțare:  
Prin Planul National de Dezvoltare Locala. 

525. Anexa nr.3/15 Ministerului Dezvoltării 
Regionale, Administrației Publice și 
Fondurilor Europene  

Finantarea obiectivului de investitii „Construirea unei capele 
mortuare in comuna Petru Rares, judetul Bistrita Nasaud” cu 
suma de 2.000 mii lei 
 
Autor:  
Deputat Ionut Simionca- Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului  
Se propune admiterea amendamentului, 
pentru satisfacerea necesităţilor privind 
securitatea sanitara si sanatatea publica, 
precum si cele legate de desfăşurarea 
ceremoniei de înmormântare pentru 
locuitorii din Petru Rares. 
 
Sursa de finanțare:  
Prin Planul National de Dezvoltare Locala. 

526. Anexa nr.3/15 Ministerului Dezvoltării 
Regionale, Administrației Publice și 
Fondurilor Europene  

Finantarea obiectivului de investitii „Construirea unei capele 
mortuare in comuna Poiana Ilvei, judetul Bistrita Nasaud” cu 
suma de 2.000 mii lei 
 
Autor:  
Deputat Ionut Simionca- Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului  
Se propune admiterea amendamentului, 
pentru satisfacerea necesităţilor privind 
securitatea sanitara si sanatatea publica, 
precum si cele legate de desfăşurarea 
ceremoniei de înmormântare pentru 
locuitorii din Poiana Ilvei. 
 
Sursa de finanțare:  
Prin Planul National de Dezvoltare Locala. 

527. Anexa nr.3/15 Ministerului Dezvoltării 
Regionale, Administrației Publice și 
Fondurilor Europene  

Finantarea obiectivului de investitii „Construirea unei capele 
mortuare in comuna Prundu Birgaului, judetul Bistrita 
Nasaud” cu suma de 2.000 mii lei 
 

Motivaţia amendamentului  
Se propune admiterea amendamentului, 
pentru satisfacerea necesităţilor privind 
securitatea sanitara si sanatatea publica, 
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Autor:  
Deputat Ionut Simionca- Grupul PMP 

precum si cele legate de desfăşurarea 
ceremoniei de înmormântare pentru 
locuitorii din Prundu Birgaului. 
 
Sursa de finanțare:  
Prin Planul National de Dezvoltare Locala. 

528. Anexa nr.3/15 Ministerului Dezvoltării 
Regionale, Administrației Publice și 
Fondurilor Europene  

Finantarea obiectivului de investitii „Construirea unei capele 
mortuare in comuna Rebra, judetul Bistrita Nasaud” cu suma 
de 2.000 mii lei 
 
Autor:  
Deputat Ionut Simionca- Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului  
Se propune admiterea amendamentului, 
pentru satisfacerea necesităţilor privind 
securitatea sanitara si sanatatea publica, 
precum si cele legate de desfăşurarea 
ceremoniei de înmormântare pentru 
locuitorii din Rebra. 
 
Sursa de finanțare:  
Prin Planul National de Dezvoltare Locala. 

529. Anexa nr.3/15 Ministerului Dezvoltării 
Regionale, Administrației Publice și 
Fondurilor Europene  

Finantarea obiectivului de investitii „Construirea unei capele 
mortuare in comuna Rebrisoara, judetul Bistrita Nasaud” cu 
suma de 2.000 mii lei 
 
Autor:  
Deputat Ionut Simionca- Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului  
Se propune admiterea amendamentului, 
pentru satisfacerea necesităţilor privind 
securitatea sanitara si sanatatea publica, 
precum si cele legate de desfăşurarea 
ceremoniei de înmormântare pentru 
locuitorii din Rebrisoara. 
 
Sursa de finanțare:  
Prin Planul National de Dezvoltare Locala. 

530. Anexa nr.3/15 Ministerului Dezvoltării 
Regionale, Administrației Publice și 
Fondurilor Europene  

Finantarea obiectivului de investitii „Construirea unei capele 
mortuare in comuna Rodna, judetul Bistrita Nasaud” cu suma 
de 2.000 mii lei 
 
Autor:  
Deputat Ionut Simionca- Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului  
Se propune admiterea amendamentului, 
pentru satisfacerea necesităţilor privind 
securitatea sanitara si sanatatea publica, 
precum si cele legate de desfăşurarea 
ceremoniei de înmormântare pentru 
locuitorii din Rodna. 
 



 261 

Sursa de finanțare:  
Prin Planul National de Dezvoltare Locala. 

531. Anexa nr.3/15 Ministerului Dezvoltării 
Regionale, Administrației Publice și 
Fondurilor Europene  

Finantarea obiectivului de investitii „Construirea unei capele 
mortuare in comuna Romuli, judetul Bistrita Nasaud” cu suma 
de 2.000 mii lei 
 
Autor:  
Deputat Ionut Simionca- Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului  
Se propune admiterea amendamentului, 
pentru satisfacerea necesităţilor privind 
securitatea sanitara si sanatatea publica, 
precum si cele legate de desfăşurarea 
ceremoniei de înmormântare pentru 
locuitorii din Romuli. 
 
Sursa de finanțare:  
Prin Planul National de Dezvoltare Locala. 

532. Anexa nr.3/15 Ministerului Dezvoltării 
Regionale, Administrației Publice și 
Fondurilor Europene  

Finantarea obiectivului de investitii „Construirea unei capele 
mortuare in comuna Runcu Salvei, judetul Bistrita Nasaud” cu 
suma de 2.000 mii lei 
 
Autor:  
Deputat Ionut Simionca- Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului  
Se propune admiterea amendamentului, 
pentru satisfacerea necesităţilor privind 
securitatea sanitara si sanatatea publica, 
precum si cele legate de desfăşurarea 
ceremoniei de înmormântare pentru 
locuitorii din Runcu Salvei. 
 
Sursa de finanțare:  
Prin Planul National de Dezvoltare Locala. 

533. Anexa nr.3/15 Ministerului Dezvoltării 
Regionale, Administrației Publice și 
Fondurilor Europene  

Finantarea obiectivului de investitii „Construirea unei capele 
mortuare in comuna Salva, judetul Bistrita Nasaud” cu suma 
de 2.000 mii lei 
 
Autor:  
Deputat Ionut Simionca- Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului  
Se propune admiterea amendamentului, 
pentru satisfacerea necesităţilor privind 
securitatea sanitara si sanatatea publica, 
precum si cele legate de desfăşurarea 
ceremoniei de înmormântare pentru 
locuitorii din Salva. 
 
Sursa de finanțare:  
Prin Planul National de Dezvoltare Locala. 

534. Anexa nr.3/15 Ministerului Dezvoltării 
Regionale, Administrației Publice și 

Finantarea obiectivului de investitii „Construirea unei capele 
mortuare in comuna Sanmihaiu de Campie, judetul Bistrita 

Motivaţia amendamentului  
Se propune admiterea amendamentului, 
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Fondurilor Europene  Nasaud” cu suma de 2.000 mii lei 
 
Autor:  
Deputat Ionut Simionca- Grupul PMP 

pentru satisfacerea necesităţilor privind 
securitatea sanitara si sanatatea publica, 
precum si cele legate de desfăşurarea 
ceremoniei de înmormântare pentru 
locuitorii din Sanmihaiu de Campie. 
 
Sursa de finanțare:  
Prin Planul National de Dezvoltare Locala. 

535. Anexa nr.3/15 Ministerului Dezvoltării 
Regionale, Administrației Publice și 
Fondurilor Europene  

Finantarea obiectivului de investitii „Construirea unei capele 
mortuare in comuna Spermezeu, judetul Bistrita Nasaud” cu 
suma de 2.000 mii lei 
 
Autor:  
Deputat Ionut Simionca- Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului  
Se propune admiterea amendamentului, 
pentru satisfacerea necesităţilor privind 
securitatea sanitara si sanatatea publica, 
precum si cele legate de desfăşurarea 
ceremoniei de înmormântare pentru 
locuitorii din Spermezeu. 
 
Sursa de finanțare:  
Prin Planul National de Dezvoltare Locala. 

536. Anexa nr.3/15 Ministerului Dezvoltării 
Regionale, Administrației Publice și 
Fondurilor Europene  

Finantarea obiectivului de investitii „Construirea unei capele 
mortuare in comuna Sant, judetul Bistrita Nasaud” cu suma de 
2.000 mii lei 
 
Autor:  
Deputat Ionut Simionca- Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului  
Se propune admiterea amendamentului, 
pentru satisfacerea necesităţilor privind 
securitatea sanitara si sanatatea publica, 
precum si cele legate de desfăşurarea 
ceremoniei de înmormântare pentru 
locuitorii din Sant. 
 
Sursa de finanțare:  
Prin Planul National de Dezvoltare Locala. 

537. Anexa nr.3/15 Ministerului Dezvoltării 
Regionale, Administrației Publice și 
Fondurilor Europene  

Finantarea obiectivului de investitii „Construirea unei capele 
mortuare in comuna Sieu, judetul Bistrita Nasaud” cu suma de 
2.000 mii lei 
 
Autor:  
Deputat Ionut Simionca- Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului  
Se propune admiterea amendamentului, 
pentru satisfacerea necesităţilor privind 
securitatea sanitara si sanatatea publica, 
precum si cele legate de desfăşurarea 
ceremoniei de înmormântare pentru 
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locuitorii din Sieu. 
 
Sursa de finanțare:  
Prin Planul National de Dezvoltare Locala. 

538. Anexa nr.3/15 Ministerului Dezvoltării 
Regionale, Administrației Publice și 
Fondurilor Europene  

Finantarea obiectivului de investitii „Construirea unei capele 
mortuare in comuna Sieut, judetul Bistrita Nasaud” cu suma 
de 2.000 mii lei 
 
Autor:  
Deputat Ionut Simionca- Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului  
Se propune admiterea amendamentului, 
pentru satisfacerea necesităţilor privind 
securitatea sanitara si sanatatea publica, 
precum si cele legate de desfăşurarea 
ceremoniei de înmormântare pentru 
locuitorii din Sieut. 
 
Sursa de finanțare:  
Prin Planul National de Dezvoltare Locala. 

539. Anexa nr.3/15 Ministerului Dezvoltării 
Regionale, Administrației Publice și 
Fondurilor Europene  

Finantarea obiectivului de investitii „Construirea unei capele 
mortuare in comuna Sieu Magherus, judetul Bistrita Nasaud” 
cu suma de 2.000 mii lei 
 
Autor:  
Deputat Ionut Simionca- Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului  
Se propune admiterea amendamentului, 
pentru satisfacerea necesităţilor privind 
securitatea sanitara si sanatatea publica, 
precum si cele legate de desfăşurarea 
ceremoniei de înmormântare pentru 
locuitorii din Sieu Magherus. 
 
Sursa de finanțare:  
Prin Planul National de Dezvoltare Locala. 

540. Anexa nr.3/15 Ministerului Dezvoltării 
Regionale, Administrației Publice și 
Fondurilor Europene  

Finantarea obiectivului de investitii „Construirea unei capele 
mortuare in comuna Sieu Odorhei, judetul Bistrita Nasaud” cu 
suma de 2.000 mii lei 
 
Autor:  
Deputat Ionut Simionca- Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului  
Se propune admiterea amendamentului, 
pentru satisfacerea necesităţilor privind 
securitatea sanitara si sanatatea publica, 
precum si cele legate de desfăşurarea 
ceremoniei de înmormântare pentru 
locuitorii din Sieu Odorhei. 
 
Sursa de finanțare:  
Prin Planul National de Dezvoltare Locala. 
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541. Anexa nr.3/15 Ministerului Dezvoltării 
Regionale, Administrației Publice și 
Fondurilor Europene  

Finantarea obiectivului de investitii „Construirea unei capele 
mortuare in comuna Sintereag, judetul Bistrita Nasaud” cu 
suma de 2.000 mii lei 
 
Autor:  
Deputat Ionut Simionca- Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului  
Se propune admiterea amendamentului, 
pentru satisfacerea necesităţilor privind 
securitatea sanitara si sanatatea publica, 
precum si cele legate de desfăşurarea 
ceremoniei de înmormântare pentru 
locuitorii din Sintereag. 
 
Sursa de finanțare:  
Prin Planul National de Dezvoltare Locala. 

542. Anexa nr.3/15 Ministerului Dezvoltării 
Regionale, Administrației Publice și 
Fondurilor Europene  

Finantarea obiectivului de investitii „Construirea unei capele 
mortuare in comuna Silivasu de Campie, judetul Bistrita 
Nasaud” cu suma de 2.000 mii lei 
 
Autor:  
Deputat Ionut Simionca- Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului  
Se propune admiterea amendamentului, 
pentru satisfacerea necesităţilor privind 
securitatea sanitara si sanatatea publica, 
precum si cele legate de desfăşurarea 
ceremoniei de înmormântare pentru 
locuitorii din Silivasu de Campie. 
 
Sursa de finanțare:  
Prin Planul National de Dezvoltare Locala. 

543. Anexa nr.3/15 Ministerului Dezvoltării 
Regionale, Administrației Publice și 
Fondurilor Europene  

Finantarea obiectivului de investitii „Construirea unei capele 
mortuare in comuna Tarlisua, judetul Bistrita Nasaud” cu 
suma de 2.000 mii lei 
 
Autor:  
Deputat Ionut Simionca- Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului  
Se propune admiterea amendamentului, 
pentru satisfacerea necesităţilor privind 
securitatea sanitara si sanatatea publica, 
precum si cele legate de desfăşurarea 
ceremoniei de înmormântare pentru 
locuitorii din Tarlisua. 
 
Sursa de finanțare:  
Prin Planul National de Dezvoltare Locala. 

544. Anexa nr.3/15 Ministerului Dezvoltării 
Regionale, Administrației Publice și 
Fondurilor Europene  

Finantarea obiectivului de investitii „Construirea unei capele 
mortuare in comuna Teaca, judetul Bistrita Nasaud” cu suma 
de 2.000 mii lei 
 

Motivaţia amendamentului  
Se propune admiterea amendamentului, 
pentru satisfacerea necesităţilor privind 
securitatea sanitara si sanatatea publica, 
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Autor:  
Deputat Ionut Simionca- Grupul PMP 

precum si cele legate de desfăşurarea 
ceremoniei de înmormântare pentru 
locuitorii din Teaca. 
 
Sursa de finanțare:  
Prin Planul National de Dezvoltare Locala. 

545. Anexa nr.3/15 Ministerului Dezvoltării 
Regionale, Administrației Publice și 
Fondurilor Europene  

Finantarea obiectivului de investitii „Construirea unei capele 
mortuare in comuna Telciu, judetul Bistrita Nasaud” cu suma 
de 2.000 mii lei 
 
Autor:  
Deputat Ionut Simionca- Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului  
Se propune admiterea amendamentului, 
pentru satisfacerea necesităţilor privind 
securitatea sanitara si sanatatea publica, 
precum si cele legate de desfăşurarea 
ceremoniei de înmormântare pentru 
locuitorii din Telciu. 
 
Sursa de finanțare:  
Prin Planul National de Dezvoltare Locala. 

546. Anexa nr.3/15 Ministerului Dezvoltării 
Regionale, Administrației Publice și 
Fondurilor Europene  

Finantarea obiectivului de investitii „Construirea unei capele 
mortuare in comuna Tiha Birgaului, judetul Bistrita Nasaud” 
cu suma de 2.000 mii lei 
Autori:  
Deputat Ionut Simionca- Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului  
Se propune admiterea amendamentului, 
pentru satisfacerea necesităţilor privind 
securitatea sanitara si sanatatea publica, 
precum si cele legate de desfăşurarea 
ceremoniei de înmormântare pentru 
locuitorii din Tiha Birgaului. 
 
Sursa de finanțare:  
Prin Planul National de Dezvoltare Locala. 
 

547. Anexa nr.3/15 Ministerului Dezvoltării 
Regionale, Administrației Publice și 
Fondurilor Europene  

Finantarea obiectivului de investitii „Construirea unei capele 
mortuare in comuna Uriu, judetul Bistrita Nasaud” cu suma de 
2.000 mii lei 
 
Autor:  
Deputat Ionut Simionca- Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului  
Se propune admiterea amendamentului, 
pentru satisfacerea necesităţilor privind 
securitatea sanitara si sanatatea publica, 
precum si cele legate de desfăşurarea 
ceremoniei de înmormântare pentru 
locuitorii din Uriu 
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Sursa de finanțare:  
Prin Planul National de Dezvoltare Locala. 

548. Anexa nr.3/15 Ministerului Dezvoltării 
Regionale, Administrației Publice și 
Fondurilor Europene  

Finantarea obiectivului de investitii „Construirea unei capele 
mortuare in comuna Urmenis, judetul Bistrita Nasaud” cu 
suma de 2.000 mii lei 
 
Autori:  
Deputat Ionut Simionca- Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului  
Se propune admiterea amendamentului, 
pentru satisfacerea necesităţilor privind 
securitatea sanitara si sanatatea publica, 
precum si cele legate de desfăşurarea 
ceremoniei de înmormântare pentru 
locuitorii din Urmenis. 
 
Sursa de finanțare:  
Prin Planul National de Dezvoltare Locala. 

549. Anexa nr.3/15 Ministerului Dezvoltării 
Regionale, Administrației Publice și 
Fondurilor Europene  
 
 

Finantarea obiectivului de investitii „Construirea unei capele 
mortuare in comuna Zagra, judetul Bistrita Nasaud” cu suma 
de 2.000 mii lei 
 
Autor:  
Deputat Ionut Simionca- Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului  
Se propune admiterea amendamentului, 
pentru satisfacerea necesităţilor privind 
securitatea sanitara si sanatatea publica, 
precum si cele legate de desfăşurarea 
ceremoniei de înmormântare pentru 
locuitorii din Zagra. 
 
Sursa de finanțare:  
Prin Planul National de Dezvoltare Locala. 
 

550. Ministerului Dezvoltării 
Regionale, Administrației Publice și 
Fondurilor Europene 
Anexa nr.3/15 
 

Finantarea obiectivului de investitii „Intocmire plan urbanistic 
zonal in comuna Bistrita Birgaului, judetul Bistrita Nasaud” 
cu suma de 36 mii lei fara TVA. 
 
Autor:  
Deputat Ionut Simionca- Grupul PMP 

 
Motivaţia amendamentului  
Se propune admiterea amendamentului, 
întrucât întrucât este necesar pentru 
extinderea zonelor construibile ale 
comunei. 
 
Sursa de finanțare:  
Prin Planul National de Dezvoltare Locala. 
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551. Ministerului Dezvoltării 
Regionale, Administrației Publice și 
Fondurilor Europene 
Anexa nr.3/15 
 

Finantarea obiectivului de investitii „S.O.S. (Satul-
Orasul_Statiunea) Aqua Primus, oras Singeorz Bai, judetul 
Bistrita Nasaud” , cu suma de 581 mii lei. 
 
Autor:  
Deputat Ionut Simionca- Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului  
Se propune admiterea amendamentului, 
întrucât finalizarea acestei investiţii este 
vitala pentru revigorarea activităţii 
economice si turistice a orasului Singeorz 
Bai. 
 
Sursa de finanțare:  
ADR Nord Vest 

552. Ministerului Dezvoltării 
Regionale, Administrației Publice și 
Fondurilor Europene 
Anexa nr.3/15 
 

Finantarea obiectivului de investitii „Proiect si executie 
amenajare curte Primarie Ciceu Mihaesti, comuna Ciceu 
Mihaesti, judetul Bistrita Nasaud” cu suma de 200 mii lei  
 
Autor:  
Deputat Ionut Simionca- Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului  
Se propune admiterea amendamentului, 
întrucât starea actuala a curtii nu este 
adecvata desfasurarii activitatii 
administrative. 
 
 
Sursa de finanțare:  
Prin redistribuirea resurselor in interiorul 
Ministerului. 

553. Ministerului Dezvoltării 
Regionale, Administrației Publice și 
Fondurilor Europene 
Anexa nr.3/15 
Cap. XI. Programe ANCPI 
Programul Național de Cadastru și Carte 
Funciară 

Finantarea obiectivului de investitii „Servicii de consultanta si 
identificarea terenurilor agricole in comuna Dumitra, judetul 
Bistrita Nasaud” cu suma de 70 mii lei. 
 
Autor:  
Deputat Ionut Simionca- Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului  
Inscrierea in cartea funciară a terenurilor 
agricole.  
 
 
Sursa de finanțare:  
Prin redistribuirea resurselor in interiorul 
Ministerului. 

554. Ministerului Dezvoltării 
Regionale, Administrației Publice și 
Fondurilor Europene 
Anexa nr.3/15 

Finantarea obiectivului de investitii „Dirigentie de santier 
pentru obiective in implementere – 2017 in comuna Dumitra, 
judetul Bistrita Nasaud”  
Cu suma de 100 mii lei  
 
Autor:  
Deputat Ionut Simionca- Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului  
Posibilitatea de a termina implementarea 
proiectelor in derulare 
 
Sursa de finanțare:  
Prin redistribuirea resurselor in interiorul 
Ministerului. 
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555. Ministerului Dezvoltării 
Regionale, Administrației Publice și 
Fondurilor Europene 
Anexa nr.3/15 
Cap. XI. Programe ANCPI 
Programul Național de Cadastru și Carte 
Funciară 

Finantarea obiectivului de investitii „Masuratori topografice, 
suport proiectare -Drumuri in comuna Dumitra, judetul 
Bistrita Nasaud”  
Cu suma de 50 mii lei  
 
Autor:  
Deputat Ionut Simionca- Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului  
Inscrierea in cartea funciară a drumurilor 
comunale. 
Sursa de finanțare:  
Prin redistribuirea resurselor in interiorul 
Ministerului. 

556. Ministerului Dezvoltării 
Regionale, Administrației Publice și 
Fondurilor Europene 
Anexa nr.3/15 

Finantarea obiectivului de investitii „Ecarisaj in comuna 
Dumitra, judetul Bistrita Nasaud” cu suma 10 mii lei. 
 
Autor:  
Deputat Ionut Simionca- Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului  
Aparitia cainilor fara stapan in comuna 
creeaza probleme locuitorilor.  
Sursa de finanțare:  
din bugetul alocat Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene prin implementarea 
etapei a II-a a Programului Național de 
Dezvoltare Locală în perioada 2017-2020,  
în conformitate cu prevederile OUG 
nr.6/2017 pentru modificarea și 
completarea unor acte normative, precum 
și pentru stabilirea unor măsuri privind 
realizarea investițiilor finanțate din fonduri 
publice, adoptat de Guvernul României la 
data de 18 ianuarie 2017, publicat în 
Monitorul Oficial  nr.62 din 25 ianuarie 
2017.  

557. Ministerului Dezvoltării 
Regionale, Administrației Publice și 
Fondurilor Europene 
Anexa nr.3/15 
Cap. XI. Programe ANCPI 
Programul Național de Cadastru și Carte 
Funciară 

Finantarea obiectivului de investitii „Studiu de fezabilitate si 
geo, expertiza tehnica, documentatii, obtinerea avizelor pentru 
proiecte in comuna Dumitra, judetul Bistrita Nasaud”cu suma 
de 100 mii lei. 
 
Autor:  
Deputat Ionut Simionca- Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului  
Investitie necesara pentru aprobarea 
proiectelor de dezvoltare a comunei. 
Sursa de finanțare:  
din bugetul alocat Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene prin implementarea 
etapei a II-a a Programului Național de 
Dezvoltare Locală în perioada 2017-2020,  
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în conformitate cu prevederile OUG 
nr.6/2017 pentru modificarea și 
completarea unor acte normative, precum 
și pentru stabilirea unor măsuri privind 
realizarea investițiilor finanțate din fonduri 
publice, adoptat de Guvernul României la 
data de 18 ianuarie 2017, publicat în 
Monitorul Oficial  nr.62 din 25 ianuarie 
2017.  

558. Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și Fondurilor 
Europene 
Anexa 3/15 
Capitolul6. POLITICA ÎN DOMENIUL 
INVESTIȚIILOR PUBLICE 
Subcapitolul INFRASTRUCTURA 
PROGRAMULUI NATIONAL DE 
DEZOLTARE LOCALĂ 
Subprogramul a)„Modernizarea satului 
românesc”; 

Finantarea obiectivului de investitii „Modernizarea sediului 
Primariei din comuna Sieu, judetul Bistrita Nasaud” cu suma 
de 4.260 mii lei. 
 
Autor:  
Deputat Ionut Simionca- Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului  
Se propune admiterea amendamentului, 
întrucât în prezent Primaria functioneaza 
intr-o cladire aflata in degradare. 
 
Sursa de finanțare:  
din bugetul alocat Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene prin implementarea 
etapei a II-a a Programului Național de 
Dezvoltare Locală în perioada 2017-2020,  
în conformitate cu prevederile OUG 
nr.6/2017 pentru modificarea și 
completarea unor acte normative, precum 
și pentru stabilirea unor măsuri privind 
realizarea investițiilor finanțate din fonduri 
publice, adoptat de Guvernul României la 
data de 18 ianuarie 2017, publicat în 
Monitorul Oficial  nr.62 din 25 ianuarie 
2017.  

559. Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și Fondurilor 
Europene 
Anexa 3/15 
Capitolul6. POLITICA ÎN DOMENIUL 

Finantarea obiectivului de investitii „Amenajare Parc 
Recreatie din localitatea Sintereag, comuna Sintereag, judetul 
Bistrita Nasaud” cu suma de 1.330 mii lei 
 
Autor:  

Motivaţia amendamentului  
Se propune admiterea amendamentului, 
întrucât in zona nu sunt amenajate astfel de 
spatii pentru copii. 
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INVESTIȚIILOR PUBLICE 
Subcapitolul INFRASTRUCTURA 
PROGRAMULUI NATIONAL DE 
DEZOLTARE LOCALĂ 
Subprogramul a)„Modernizarea satului 
românesc”; 

Deputat Ionut Simionca- Grupul PMP  
Sursa de finanțare:  
din bugetul alocat Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene prin implementarea 
etapei a II-a a Programului Național de 
Dezvoltare Locală în perioada 2017-2020,  
în conformitate cu prevederile OUG 
nr.6/2017 pentru modificarea și 
completarea unor acte normative, precum 
și pentru stabilirea unor măsuri privind 
realizarea investițiilor finanțate din fonduri 
publice, adoptat de Guvernul României la 
data de 18 ianuarie 2017, publicat în 
Monitorul Oficial  nr.62 din 25 ianuarie 
2017.  

560. Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și Fondurilor 
Europene 
Anexa 3/15 
Capitolul6. POLITICA ÎN DOMENIUL 
INVESTIȚIILOR PUBLICE 
Subcapitolul INFRASTRUCTURA 
PROGRAMULUI NATIONAL DE 
DEZOLTARE LOCALĂ 
Subprogramul a)„Modernizarea satului 
românesc”; 

Finantarea obiectivului de investitii „Extindere Sediu 
Primarie, comuna Zagra, judetul Bistrita Nasaud” cu suma de 
1 380 mii lei. 
 
Autor:  
Deputat Ionut Simionca- Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului  
Se propune admiterea amendamentului, 
întrucât pentru functionarea in conditii 
optime a institutiei in relatia cu cetateanul 
este nevoie de mai mult spatiu. 
 
Sursa de finanțare:  
din bugetul alocat Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene prin implementarea 
etapei a II-a a Programului Național de 
Dezvoltare Locală în perioada 2017-2020,  
în conformitate cu prevederile OUG 
nr.6/2017 pentru modificarea și 
completarea unor acte normative, precum 
și pentru stabilirea unor măsuri privind 
realizarea investițiilor finanțate din fonduri 
publice, adoptat de Guvernul României la 
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data de 18 ianuarie 2017, publicat în 
Monitorul Oficial  nr.62 din 25 ianuarie 
2017.  

561. Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și Fondurilor 
Europene 
Anexa 3/15 
Capitolul6. POLITICA ÎN DOMENIUL 
INVESTIȚIILOR PUBLICE 
Subcapitolul INFRASTRUCTURA 
PROGRAMULUI NATIONAL DE 
DEZOLTARE LOCALĂ 
Subprogramul a)„Modernizarea satului 
românesc”; 

Finantarea obiectivului de investitii „Modernizare si extindere 
infrastructura iluminat public, comuna Zagra, judetul Bistrita 
Nasaud” cu suma de 276 mii lei. 
 
Autor:  
Deputat Ionut Simionca- Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului  
Se propune admiterea amendamentului 
pentru ca iluminatul public are rolul de a 
asigura atat orientarea si circulatia in 
siguranta a pietonilor si vehiculelor pe 
timp de noapte, cat si crearea unui ambient 
corespunzator in orele fara lumina 
naturala. 
Sursa de finanțare:  
din bugetul alocat Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene prin implementarea 
etapei a II-a a Programului Național de 
Dezvoltare Locală în perioada 2017-2020,  
în conformitate cu prevederile OUG 
nr.6/2017 pentru modificarea și 
completarea unor acte normative, precum 
și pentru stabilirea unor măsuri privind 
realizarea investițiilor finanțate din fonduri 
publice, adoptat de Guvernul României la 
data de 18 ianuarie 2017, publicat în 
Monitorul Oficial  nr.62 din 25 ianuarie 
2017.  

562. Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și Fondurilor 
Europene 
Anexa 3/15 
Capitolul6. POLITICA ÎN DOMENIUL 
INVESTIȚIILOR PUBLICE 
Subcapitolul INFRASTRUCTURA 
PROGRAMULUI NATIONAL DE 

Finantarea obiectivului de investitii „Semnalizare si marcare 
drumuri comunale din comuna Ciceu Mihaesti, judetul Bistrita 
Nasaud” cu suma de 159 mii lei  
 
Autor:  
Deputat Ionut Simionca- Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului  
Se propune admiterea amendamentului, 
întrucât se doreste cresterea sigurantei 
circulatiei pe drumurile comunei. 
 
Sursa de finanțare:  
din bugetul alocat Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administraţiei Publice și 
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DEZOLTARE LOCALĂ 
Subprogramul c)„Infrastructură rutieră 
județeană; 

Fondurilor Europene prin implementarea 
etapei a II-a a Programului Național de 
Dezvoltare Locală în perioada 2017-2020,  
în conformitate cu prevederile OUG 
nr.6/2017 pentru modificarea și 
completarea unor acte normative, precum 
și pentru stabilirea unor măsuri privind 
realizarea investițiilor finanțate din fonduri 
publice, adoptat de Guvernul României la 
data de 18 ianuarie 2017, publicat în 
Monitorul Oficial  nr.62 din 25 ianuarie 
2017.  

563. Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și Fondurilor 
Europene 
Anexa 3/15 
Capitolul6. POLITICA ÎN DOMENIUL 
INVESTIȚIILOR PUBLICE 
Subcapitolul INFRASTRUCTURA 
PROGRAMULUI NATIONAL DE 
DEZOLTARE LOCALĂ 
Subprogramul a)„Modernizarea satului 
românesc”; 

Finantarea obiectivului de investitii „Extindere retea electrica 
in localitatea Ciceu Corabia, comuna Ciceu Mihaesti, judetul 
Bistrita Nasaud” cu suma de 103 mii lei  
 
Autor:  
Deputat Ionut Simionca- Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului  
Se propune admiterea amendamentului 
pentru imbunătăţirea calităţii vieţii . 
Sursa de finanțare:  
din bugetul alocat Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene prin implementarea 
etapei a II-a a Programului Național de 
Dezvoltare Locală în perioada 2017-2020,  
în conformitate cu prevederile OUG 
nr.6/2017 pentru modificarea și 
completarea unor acte normative, precum 
și pentru stabilirea unor măsuri privind 
realizarea investițiilor finanțate din fonduri 
publice, adoptat de Guvernul României la 
data de 18 ianuarie 2017, publicat în 
Monitorul Oficial  nr.62 din 25 ianuarie 
2017.  

564. Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și Fondurilor 
Europene 
Anexa 3/15 

Finantarea obiectivului de investitii „Modernizare drumuri de 
interes local in comuna Ciceu Mihaesti, judetul Bistrita 
Nasaud” cu suma de 5.382 mii lei  
 

Motivaţia amendamentului  
Se propune admiterea amendamentului, 
întrucât  
este obligatorie în scopul optimizării 
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Capitolul6. POLITICA ÎN DOMENIUL 
INVESTIȚIILOR PUBLICE 
Subcapitolul INFRASTRUCTURA 
PROGRAMULUI NATIONAL DE 
DEZOLTARE LOCALĂ 
Subprogramul c)„Infrastructură rutieră 
județeană; 

Autor:  
Deputat Ionut Simionca- Grupul PMP 

circuitului turistic. Solicitarea de finantare 
prin Programul National de Dezvoltare 
Rurala si bugetul local este fara raspuns. 
 
Sursa de finanțare:  
din bugetul alocat Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene prin implementarea 
etapei a II-a a Programului Național de 
Dezvoltare Locală în perioada 2017-2020,  
în conformitate cu prevederile OUG 
nr.6/2017 pentru modificarea și 
completarea unor acte normative, precum 
și pentru stabilirea unor măsuri privind 
realizarea investițiilor finanțate din fonduri 
publice, adoptat de Guvernul României la 
data de 18 ianuarie 2017, publicat în 
Monitorul Oficial  nr.62 din 25 ianuarie 
2017.  

565. Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și Fondurilor 
Europene 
Anexa 3/15 
Capitolul6. POLITICA ÎN DOMENIUL 
INVESTIȚIILOR PUBLICE 
Subcapitolul INFRASTRUCTURA 
PROGRAMULUI NATIONAL DE 
DEZOLTARE LOCALĂ 
Subprogramul a)„Modernizarea satului 
românesc”; 

Finantarea obiectivului de investitii „Lucrari de modernizare 
si  eficientizare a iluminatului public in comuna Dumitra, 
judetul Bistrita Nasaud”  
Cu suma de 118 mii lei  
 
Autor:  
Deputat Ionut Simionca- Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului  
Iluminatul public are rolul de a asigura atat 
orientarea si circulatia in siguranta a 
pietonilor si vehiculelor pe timp de noapte, 
cat si crearea unui ambient corespunzator 
in orele fara lumina naturala. 
 
Sursa de finanțare:  
din bugetul alocat Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene prin implementarea 
etapei a II-a a Programului Național de 
Dezvoltare Locală în perioada 2017-2020,  
în conformitate cu prevederile OUG 
nr.6/2017 pentru modificarea și 
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completarea unor acte normative, precum 
și pentru stabilirea unor măsuri privind 
realizarea investițiilor finanțate din fonduri 
publice, adoptat de Guvernul României la 
data de 18 ianuarie 2017, publicat în 
Monitorul Oficial  nr.62 din 25 ianuarie 
2017.  

566. Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și Fondurilor 
Europene 
Anexa 3/15 
Capitolul6. POLITICA ÎN DOMENIUL 
INVESTIȚIILOR PUBLICE 
Subcapitolul INFRASTRUCTURA 
PROGRAMULUI NATIONAL DE 
DEZOLTARE LOCALĂ 
Subprogramul a)„Modernizarea satului 
românesc”; 

Finantarea obiectivului de investitii „Amenajare parc in 
localitatea Tarpiu, comuna Dumitra, judetul Bistrita Nasaud 
cu suma de  100 mii lei . 
 
Autor:  
Deputat Ionut Simionca- Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului  
Amenajarea de noi parcuri pentru atragerea 
populaţiei către o sursă de sănătate. 
 
Sursa de finanțare:  
din bugetul alocat Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene prin implementarea 
etapei a II-a a Programului Național de 
Dezvoltare Locală în perioada 2017-2020,  
în conformitate cu prevederile OUG 
nr.6/2017 pentru modificarea și 
completarea unor acte normative, precum 
și pentru stabilirea unor măsuri privind 
realizarea investițiilor finanțate din fonduri 
publice, adoptat de Guvernul României la 
data de 18 ianuarie 2017, publicat în 
Monitorul Oficial  nr.62 din 25 ianuarie 
2017.  

567. Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și Fondurilor 
Europene 
Anexa 3/15 
Capitolul6. POLITICA ÎN DOMENIUL 
INVESTIȚIILOR PUBLICE 
Subcapitolul INFRASTRUCTURA 
PROGRAMULUI NATIONAL DE 

Finantarea obiectivului de investitii „Extindere retea de 
energie electrica in localitatea Tarpiu, comuna Dumitra, 
judetul Bistrita Nasaud” 
 Cu suma de 350 mii lei  
 
Autor:  
Deputat Ionut Simionca- Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului  
Pentru ameliorarea condiţiilor de viaţă şi 
creşterea nivelului de trai al populaţiei, 
pentru dezvoltarea spaţiului rural. 
 
Sursa de finanțare:  
n bugetul alocat Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administraţiei Publice și 
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DEZOLTARE LOCALĂ 
Subprogramul a)„Modernizarea satului 
românesc”; 

Fondurilor Europene prin implementarea 
etapei a II-a a Programului Național de 
Dezvoltare Locală în perioada 2017-2020,  
în conformitate cu prevederile OUG 
nr.6/2017 pentru modificarea și 
completarea unor acte normative, precum 
și pentru stabilirea unor măsuri privind 
realizarea investițiilor finanțate din fonduri 
publice, adoptat de Guvernul României la 
data de 18 ianuarie 2017, publicat în 
Monitorul Oficial  nr.62 din 25 ianuarie 
2017.  

568. Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și Fondurilor 
Europene 
Anexa 3/15 
Capitolul6. POLITICA ÎN DOMENIUL 
INVESTIȚIILOR PUBLICE 
Subcapitolul INFRASTRUCTURA 
PROGRAMULUI NATIONAL DE 
DEZOLTARE LOCALĂ 
Subprogramul a)„Modernizarea satului 
românesc”; 

Finantarea obiectivului de investiții „Construire dispensar 
medical rural in localitatea Galatii Bistritei, judetul Bistrita 
Nasaud”, cu suma de 1.754 mii lei, în anul 2017, precum și 
introducerea creditelor de angajament necesare contractării 
lucrării. 
 
Autor:  
Deputat Ionut Simionca- Grupul PMP 

Se propune admiterea amendamentului, 
întrucât în prezent dispensarul medical 
rural este într-un stadiu avansat de uzură. 
 
Sursa de finanţare: din bugetul alocat 
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și Fondurilor 
Europene prin implementarea etapei a II-a 
a Programului Național de Dezvoltare 
Locală în perioada 2017-2020,  în 
conformitate cu prevederile OUG 
nr.6/2017 pentru modificarea și 
completarea unor acte normative, precum 
și pentru stabilirea unor măsuri privind 
realizarea investițiilor finanțate din fonduri 
publice, adoptat de Guvernul României la 
data de 18 ianuarie 2017, publicat în 
Monitorul Oficial  nr.62 din 25 ianuarie 
2017.  

569. Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și Fondurilor 
Europene 

Finantarea obiectivului de investitii „Reabilitare Scoala 
Gimnaziala Grigore Herinean, comuna Galatii Bistritei, 
judetul Bistrita Nasaud”, cu suma de 366 mii lei 

Motivaţia amendamentului  
Se propune admiterea amendamentului, 
întrucât în prezent Scoala Gimnaziala  se 
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Anexa 3/15 
Capitolul6. POLITICA ÎN DOMENIUL 
INVESTIȚIILOR PUBLICE 
Subcapitolul INFRASTRUCTURA 
PROGRAMULUI NATIONAL DE 
DEZOLTARE LOCALĂ 
a) Subprogramul „Modernizarea satului 
românesc”; 

 
Autor:  
Deputat Ionut Simionca- Grupul PMP 

afla într-un stadiu avansat de uzură. 
Sursa de finanţare: din bugetul alocat 
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și Fondurilor 
Europene prin implementarea etapei a II-a 
a Programului Național de Dezvoltare 
Locală în perioada 2017-2020,  în 
conformitate cu prevederile OUG 
nr.6/2017 pentru modificarea și 
completarea unor acte normative, precum 
și pentru stabilirea unor măsuri privind 
realizarea investițiilor finanțate din fonduri 
publice, adoptat de Guvernul României la 
data de 18 ianuarie 2017, publicat în 
Monitorul Oficial  nr.62 din 25 ianuarie 
2017.  

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

Finantarea obiectivului de investitii „Modernizare strazi in 
comuna Galatii Bistritei, judetul Bistrita Nasaud” cu suma de 
5.040 mii lei 
 
Autor:  
Deputat Ionut Simionca- Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului  
Se propune admiterea amendamentului, 
întrucât în prezent strazile din comuna  
sunt aproape impracticabile in special in 
anotimpurile ploioase. 
 
Sursa de finanţare: din bugetul alocat 
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și Fondurilor 
Europene prin implementarea etapei a II-a 
a Programului Național de Dezvoltare 
Locală în perioada 2017-2020,  în 
conformitate cu prevederile OUG 
nr.6/2017 pentru modificarea și 
completarea unor acte normative, precum 
și pentru stabilirea unor măsuri privind 
realizarea investițiilor finanțate din fonduri 
publice, adoptat de Guvernul României la 
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data de 18 ianuarie 2017, publicat în 
Monitorul Oficial  nr.62 din 25 ianuarie 
2017.  

571. Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și Fondurilor 
Europene 
Anexa 3/15 
Capitolul 6. POLITICA ÎN DOMENIUL 
INVESTIȚIILOR PUBLICE 
Subcapitolul INFRASTRUCTURA 
PROGRAMUL NATIONAL DE 
DEZOLTARE LOCALĂ 
IX. Proiect „Sistem integrat de reabilitare a 
sistemelor de alimentare cu apă și 
canalizare, 
a stațiilor de tratare a apei potabile și 
stațiilor de epurare a apelor uzate în 
localitățile cu o 
populatie de până la 50.000 de locuitori” – 
aprobat prin Legea nr. 224/2007 

Finantarea obiectivului de investitii „Construire statie de 
Epurare in comuna Galatii Bistritei, judetul Bistrita Nasaud” 
cu suma de 1.350 mii lei 
 
Autor:  
Deputat Ionut Simionca- Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului  
Se propune admiterea amendamentului 
pentru cresterea calitatii vietii cetatenilor 
din comuna 
 
Sursa de finanţare: din bugetul alocat 
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și Fondurilor 
Europene prin implementarea etapei a II-a 
a Programului Național de Dezvoltare 
Locală în perioada 2017-2020,  în 
conformitate cu prevederile OUG 
nr.6/2017 pentru modificarea și 
completarea unor acte normative, precum 
și pentru stabilirea unor măsuri privind 
realizarea investițiilor finanțate din fonduri 
publice, adoptat de Guvernul României la 
data de 18 ianuarie 2017, publicat în 
Monitorul Oficial  nr.62 din 25 ianuarie 
2017.  

572. Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și Fondurilor 
Europene 
Anexa 3/15 
Capitolul 6. POLITICA ÎN DOMENIUL 
INVESTIȚIILOR PUBLICE 
Subcapitolul INFRASTRUCTURA 
PROGRAMUL NATIONAL DE 
DEZOLTARE LOCALĂ 
IX. Proiect „Sistem integrat de reabilitare a 
sistemelor de alimentare cu apă și 

Finantarea obiectivului de investitii „Retea de canalizare in 
localitatile Herina si Tonciu din comuna Galatii Bistritei, 
judetul Bistrita Nasaud” cu suma de 4.000 mii lei 
 
Autor:  
Deputat Ionut Simionca- Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului  
Se propune admiterea amendamentului, 
intrucat in aceste localitati exista apa 
curenta din anul 2003. 
 
Sursa de finanţare: din bugetul alocat 
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și Fondurilor 
Europene prin implementarea etapei a II-a 
a Programului Național de Dezvoltare 
Locală în perioada 2017-2020,  în 
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canalizare, 
a stațiilor de tratare a apei potabile și 
stațiilor de epurare a apelor uzate în 
localitățile cu o 
populatie de până la 50.000 de locuitori” – 
aprobat prin Legea nr. 224/2007 

conformitate cu prevederile OUG 
nr.6/2017 pentru modificarea și 
completarea unor acte normative, precum 
și pentru stabilirea unor măsuri privind 
realizarea investițiilor finanțate din fonduri 
publice, adoptat de Guvernul României la 
data de 18 ianuarie 2017, publicat în 
Monitorul Oficial  nr.62 din 25 ianuarie 
2017.  

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

Finantarea obiectivului de investitii „Modernizare strazi in 
localitatea Sieu,comuna Sieu, judetul Bistrita Nasaud” cu 
suma de 1.710 mii lei 
 
Autor:  
Deputat Ionut Simionca- Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului  
Se propune admiterea amendamentului, 
întrucât în prezent strazile din localitate  
sunt aproape impracticabile in special in 
anotimpurile ploioase. 
 
Sursa de finanţare: din bugetul alocat 
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și Fondurilor 
Europene prin implementarea etapei a II-a 
a Programului Național de Dezvoltare 
Locală în perioada 2017-2020,  în 
conformitate cu prevederile OUG 
nr.6/2017 pentru modificarea și 
completarea unor acte normative, precum 
și pentru stabilirea unor măsuri privind 
realizarea investițiilor finanțate din fonduri 
publice, adoptat de Guvernul României la 
data de 18 ianuarie 2017, publicat în 
Monitorul Oficial  nr.62 din 25 ianuarie 
2017.  

574. Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și Fondurilor 
Europene 
Anexa 3/15 

Finantarea obiectivului de investitii „Modernizare strazi in 
localitatea Posmus, comuna Sieu, judetul Bistrita Nasaud” cu 
suma de 1.710 mii lei 
 

Motivaţia amendamentului  
Se propune admiterea amendamentului, 
întrucât în prezent strazile din localitate  
sunt aproape impracticabile in special in 
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Capitolul6. POLITICA ÎN DOMENIUL 
INVESTIȚIILOR PUBLICE 
Subcapitolul INFRASTRUCTURA 
PROGRAMULUI NATIONAL DE 
DEZOLTARE LOCALĂ 
Subprogramul c) "Infrastructură la nivel 
județean" 

Autor:  
Deputat Ionut Simionca- Grupul PMP 

anotimpurile ploioase. 
 
Sursa de finanţare: din bugetul alocat 
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și Fondurilor 
Europene prin implementarea etapei a II-a 
a Programului Național de Dezvoltare 
Locală în perioada 2017-2020,  în 
conformitate cu prevederile OUG 
nr.6/2017 pentru modificarea și 
completarea unor acte normative, precum 
și pentru stabilirea unor măsuri privind 
realizarea investițiilor finanțate din fonduri 
publice, adoptat de Guvernul României la 
data de 18 ianuarie 2017, publicat în 
Monitorul Oficial  nr.62 din 25 ianuarie 
2017.  

575. Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și Fondurilor 
Europene 
Anexa 3/15 
Capitolul 6. POLITICA ÎN DOMENIUL 
INVESTIȚIILOR PUBLICE 
Subcapitolul INFRASTRUCTURA 
PROGRAMUL NATIONAL DE 
DEZOLTARE LOCALĂ 
IX. Proiect „Sistem integrat de reabilitare a 
sistemelor de alimentare cu apă și 
canalizare, 
a stațiilor de tratare a apei potabile și 
stațiilor de epurare a apelor uzate în 
localitățile cu o 
populatie de până la 50.000 de locuitori” – 
aprobat prin Legea nr. 224/2007 

Finantarea obiectivului de investitii „Alimentare cu Apa 
comuna Zagra satele Zagra, Poienile Zagrii si Suplai,Alunisul, 
judetul Bistrita Nasaud” cu suma de 7 360 mii lei. 
 
Autor:  
Deputat Ionut Simionca- Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului  
Se propune admiterea amendamentului, 
întrucât in aceste localitati nu exista alta 
sursa de apa decat un numar mic de fantani 
 
Sursa de finanţare: din bugetul alocat 
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și Fondurilor 
Europene prin implementarea etapei a II-a 
a Programului Național de Dezvoltare 
Locală în perioada 2017-2020,  în 
conformitate cu prevederile OUG 
nr.6/2017 pentru modificarea și 
completarea unor acte normative, precum 
și pentru stabilirea unor măsuri privind 
realizarea investițiilor finanțate din fonduri 
publice, adoptat de Guvernul României la 
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data de 18 ianuarie 2017, publicat în 
Monitorul Oficial  nr.62 din 25 ianuarie 
2017.  

576. Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și Fondurilor 
Europene 
Anexa 3/15 
Capitolul 6. POLITICA ÎN DOMENIUL 
INVESTIȚIILOR PUBLICE 
Subcapitolul INFRASTRUCTURA 
PROGRAMUL NATIONAL DE 
DEZOLTARE LOCALĂ 
IX. Proiect „Sistem integrat de reabilitare a 
sistemelor de alimentare cu apă și 
canalizare, 
a stațiilor de tratare a apei potabile și 
stațiilor de epurare a apelor uzate în 
localitățile cu o 
populatie de până la 50.000 de locuitori” – 
aprobat prin Legea nr. 224/2007 

Finantarea obiectivului de investitii „Canalizare ape uzate si 
statie de epurare satele Zagra, Poienile Zagrii si Suplai, 
Alunisul, comuna Zagra, judetul Bistrita Nasaud” cu suma de 
11.500 mii lei. 
 
Autor:  
Deputat Ionut Simionca- Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului  
Se propune admiterea amendamentului 
intrucat constituie un pas important în 
modernizarea infrastructurii publice de 
bază din comuna.  
 
Sursa de finanţare: din bugetul alocat 
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și Fondurilor 
Europene prin implementarea etapei a II-a 
a Programului Național de Dezvoltare 
Locală în perioada 2017-2020,  în 
conformitate cu prevederile OUG 
nr.6/2017 pentru modificarea și 
completarea unor acte normative, precum 
și pentru stabilirea unor măsuri privind 
realizarea investițiilor finanțate din fonduri 
publice, adoptat de Guvernul României la 
data de 18 ianuarie 2017, publicat în 
Monitorul Oficial  nr.62 din 25 ianuarie 
2017.  

577. Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și Fondurilor 
Europene 
Anexa 3/15 
Capitolul6. POLITICA ÎN DOMENIUL 
INVESTIȚIILOR PUBLICE 
Subcapitolul INFRASTRUCTURA 
PROGRAMULUI NATIONAL DE 
DEZOLTARE LOCALĂ 
Subprogramul c) "Infrastructură la nivel 

Finantarea obiectivului de investitii „Modernizare drumuri 
comunale, comuna Maieru, judetul Bistrita Nasaud” cu suma 
de 4.000 mii lei 
 
Autor:  
Deputat Ionut Simionca- Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului  
Se propune admiterea amendamentului, 
întrucât drumurile comune sunt greu 
practicabile pentru locuitori. 
 
Sursa de finanţare: din bugetul alocat 
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și Fondurilor 
Europene prin implementarea etapei a II-a 
a Programului Național de Dezvoltare 
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județean" Locală în perioada 2017-2020,  în 
conformitate cu prevederile OUG 
nr.6/2017 pentru modificarea și 
completarea unor acte normative, precum 
și pentru stabilirea unor măsuri privind 
realizarea investițiilor finanțate din fonduri 
publice, adoptat de Guvernul României la 
data de 18 ianuarie 2017, publicat în 
Monitorul Oficial  nr.62 din 25 ianuarie 
2017.  

578. Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și Fondurilor 
Europene 
Anexa 3/15 
Capitolul6. POLITICA ÎN DOMENIUL 
INVESTIȚIILOR PUBLICE 
Subcapitolul INFRASTRUCTURA 
PROGRAMULUI NATIONAL DE 
DEZOLTARE LOCALĂ 
Subprogramul a) " Modernizarea satului 
românesc" 

Finantarea obiectivului de investitii „Construire Gradinita cu 
Program Prelungit, comuna Maieru, judetul Bistrita Nasaud” 
cu suma de  
1.500 mii lei 
 
Autor:  
Deputat Ionut Simionca- Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului  
Se propune admiterea amendamentului, 
întrucât numărul crescut al populației, și 
implicit al numărului de copii, are nevoie 
de o astfel de utilitate publică. 
 
Sursa de finanţare: din bugetul alocat 
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și Fondurilor 
Europene prin implementarea etapei a II-a 
a Programului Național de Dezvoltare 
Locală în perioada 2017-2020,  în 
conformitate cu prevederile OUG 
nr.6/2017 pentru modificarea și 
completarea unor acte normative, precum 
și pentru stabilirea unor măsuri privind 
realizarea investițiilor finanțate din fonduri 
publice, adoptat de Guvernul României la 
data de 18 ianuarie 2017, publicat în 
Monitorul Oficial  nr.62 din 25 ianuarie 
2017.  

579. Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și Fondurilor 
Europene 

Finantarea obiectivului de investitii „Drum comunal Valea 
Alunisului(Valea Gaurii), comuna Runcu Salvei, judetul 
Bistrita Nasaud” cu suma de 6.000 mii lei 

Motivaţia amendamentului  
Se propune admiterea amendamentului, 
întrucât drumul comunal Valea Alunisului 
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Anexa 3/15 
Capitolul6. POLITICA ÎN DOMENIUL 
INVESTIȚIILOR PUBLICE 
Subcapitolul INFRASTRUCTURA 
PROGRAMULUI NATIONAL DE 
DEZOLTARE LOCALĂ 
Subprogramul c) "Infrastructură la nivel 
județean" 

 
Autor:  
Deputat Ionut Simionca- Grupul PMP 

este asfaltat de la km 0+000 la km 1+800, 
valoarea investitiei 2.027.000 lei, realizat 
in proportie de 70% 
 
Sursa de finanţare: din bugetul alocat 
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și Fondurilor 
Europene prin implementarea etapei a II-a 
a Programului Național de Dezvoltare 
Locală în perioada 2017-2020,  în 
conformitate cu prevederile OUG 
nr.6/2017 pentru modificarea și 
completarea unor acte normative, precum 
și pentru stabilirea unor măsuri privind 
realizarea investițiilor finanțate din fonduri 
publice, adoptat de Guvernul României la 
data de 18 ianuarie 2017, publicat în 
Monitorul Oficial  nr.62 din 25 ianuarie 
2017.  

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

Finantarea obiectivului de investitii „Modernizare strazi in 
comuna Runcu Salvei, judetul Bistrita Nasaud” cu suma de 
5.622 mii lei 
 
Autor:  
Deputat Ionut Simionca- Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului  
Se propune admiterea amendamentului, 
întrucât drumurile sunt greu practicabile de 
către locuitorii comunei. 
 
Sursa de finanţare: din bugetul alocat 
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și Fondurilor 
Europene prin implementarea etapei a II-a 
a Programului Național de Dezvoltare 
Locală în perioada 2017-2020,  în 
conformitate cu prevederile OUG 
nr.6/2017 pentru modificarea și 
completarea unor acte normative, precum 
și pentru stabilirea unor măsuri privind 
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realizarea investițiilor finanțate din fonduri 
publice, adoptat de Guvernul României la 
data de 18 ianuarie 2017, publicat în 
Monitorul Oficial  nr.62 din 25 ianuarie 
2017.  

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

Finantarea obiectivului de investitii „Modernizare Strada Ulita 
langa Ideci, comuna Runcu Salvei, judetul Bistrita Nasaud” cu 
suma de 350 mii lei 
 
Autor:  
Deputat Ionut Simionca- Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului  
Se propune admiterea amendamentului, 
întrucât  
 
Sursa de finanţare: din bugetul alocat 
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și Fondurilor 
Europene prin implementarea etapei a II-a 
a Programului Național de Dezvoltare 
Locală în perioada 2017-2020,  în 
conformitate cu prevederile OUG 
nr.6/2017 pentru modificarea și 
completarea unor acte normative, precum 
și pentru stabilirea unor măsuri privind 
realizarea investițiilor finanțate din fonduri 
publice, adoptat de Guvernul României la 
data de 18 ianuarie 2017, publicat în 
Monitorul Oficial  nr.62 din 25 ianuarie 
2017.  

582. Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și Fondurilor 
Europene 
Anexa 3/15 
Capitolul6. POLITICA ÎN DOMENIUL 
INVESTIȚIILOR PUBLICE 
Subcapitolul INFRASTRUCTURA 
PROGRAMULUI NATIONAL DE 
DEZOLTARE LOCALĂ 
Subprogramul a)„Modernizarea satului 

Finantarea obiectivului de investitii „Construire dispensar 
uman, comuna Bistrita Birgaului, judetul Bistrita Nasaud” cu 
suma de 662 mii lei fara TVA 
 
Autor:  
Deputat Ionut Simionca- Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului  
Se propune admiterea amendamentului, 
întrucât locuitorii comunei au nevoie 
urgentă de acces la servicii medicale de 
calitate și în imediata apropiere.  
 
Sursa de finanţare: din bugetul alocat 
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și Fondurilor 
Europene prin implementarea etapei a II-a 
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românesc”; a Programului Național de Dezvoltare 
Locală în perioada 2017-2020,  în 
conformitate cu prevederile OUG 
nr.6/2017 pentru modificarea și 
completarea unor acte normative, precum 
și pentru stabilirea unor măsuri privind 
realizarea investițiilor finanțate din fonduri 
publice, adoptat de Guvernul României la 
data de 18 ianuarie 2017, publicat în 
Monitorul Oficial  nr.62 din 25 ianuarie 
2017.  

583. Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și Fondurilor 
Europene 
Anexa 3/15 
Capitolul 6. POLITICA ÎN DOMENIUL 
INVESTIȚIILOR PUBLICE 
Subcapitolul INFRASTRUCTURA 
PROGRAMUL NATIONAL DE 
DEZOLTARE LOCALĂ 
IX. Proiect „Sistem integrat de reabilitare a 
sistemelor de alimentare cu apă și 
canalizare, 
a stațiilor de tratare a apei potabile și 
stațiilor de epurare a apelor uzate în 
localitățile cu o 
populatie de până la 50.000 de locuitori” – 
aprobat prin Legea nr. 224/2007 

Finantarea obiectivului de investitii „Canalizare in comuna 
Bistrita Birgaului, judetul Bistrita Nasaud” cu suma de 405 
mii lei fara TVA 
 
Autor:  
Deputat Ionut Simionca- Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului  
Se propune admiterea amendamentului, 
întrucât  
constituie un pas important în 
modernizarea infrastructurii publice de 
bază din comuna.  
 
Sursa de finanţare: din bugetul alocat 
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și Fondurilor 
Europene prin implementarea etapei a II-a 
a Programului Național de Dezvoltare 
Locală în perioada 2017-2020,  în 
conformitate cu prevederile OUG 
nr.6/2017 pentru modificarea și 
completarea unor acte normative, precum 
și pentru stabilirea unor măsuri privind 
realizarea investițiilor finanțate din fonduri 
publice, adoptat de Guvernul României la 
data de 18 ianuarie 2017, publicat în 
Monitorul Oficial  nr.62 din 25 ianuarie 
2017.  
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584. Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și Fondurilor 
Europene 
Anexa 3/15 
Capitolul 6. POLITICA ÎN DOMENIUL 
INVESTIȚIILOR PUBLICE 
Subcapitolul INFRASTRUCTURA 
PROGRAMUL NATIONAL DE 
DEZOLTARE LOCALĂ 
IX. Proiect „Sistem integrat de reabilitare a 
sistemelor de alimentare cu apă și 
canalizare, 
a stațiilor de tratare a apei potabile și 
stațiilor de epurare a apelor uzate în 
localitățile cu o 
populatie de până la 50.000 de locuitori” – 
aprobat prin Legea nr. 224/2007 

Finantarea obiectivului de investitii „Proiectarea unui sistem 
de canalizare si a unei statii de epurare pentru preluarea si 
tratarea apelor uzate menajere din comuna Ciceu Mihaesti, 
judetul Bistrita Nasaud” cu suma de 159 mii lei  
 
Autor:  
Deputat Ionut Simionca- Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului  
Se propune admiterea amendamentului, 
întrucât este un aspect necesar traiului în 
condiții civilizate a locuitorilorr comunei. 
Solicitarea de finantare prin Programul 
National de Dezvoltare Rurala si bugetul 
local este fara raspuns. 
  
Sursa de finanţare: din bugetul alocat 
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și Fondurilor 
Europene prin implementarea etapei a II-a 
a Programului Național de Dezvoltare 
Locală în perioada 2017-2020,  în 
conformitate cu prevederile OUG 
nr.6/2017 pentru modificarea și 
completarea unor acte normative, precum 
și pentru stabilirea unor măsuri privind 
realizarea investițiilor finanțate din fonduri 
publice, adoptat de Guvernul României la 
data de 18 ianuarie 2017, publicat în 
Monitorul Oficial  nr.62 din 25 ianuarie 
2017.  

585. Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și Fondurilor 
Europene 
Anexa 3/15 
Capitolul 6. POLITICA ÎN DOMENIUL 
INVESTIȚIILOR PUBLICE 
Subcapitolul INFRASTRUCTURA 
PROGRAMUL NATIONAL DE 
DEZOLTARE LOCALĂ 
IX. Proiect „Sistem integrat de reabilitare a 
sistemelor de alimentare cu apă și 

Finantarea obiectivului de investitii „Retea de canalizare si 
racorduri canal in localitatea Ciresoaia, comuna Branistea, 
judetul Bistrita Nasaud” cu suma de 12.613 mii lei  
 
Autor:  
Deputat Ionut Simionca- Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului  
Se propune admiterea amendamentului, 
întrucât: - bugetul local al comunei 
Branistea nu dispune de suficiente resurse 
financiare pentru realizarea acestui 
obiectiv; 
-Lucrarea nu se incadreaza in criteriile 
impuse pentru accesarea de fonduri 
europene deoarece localitatea nu are 2.000 
de locuitori iar valoarea investitiei 
depaseste 2.000 de euro; 
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canalizare, 
a stațiilor de tratare a apei potabile și 
stațiilor de epurare a apelor uzate în 
localitățile cu o 
populatie de până la 50.000 de locuitori” – 
aprobat prin Legea nr. 224/2007 

-Localitatea Ciresoaia este cuprinsa in 
Masterplanul judetean pentru perioada 
2014-2020 cu o investitie de aductiune a 
apei potabile, fiind astfel necesara si 
realizarea retelei de canalizare. 
 
Sursa de finanţare: din bugetul alocat 
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și Fondurilor 
Europene prin implementarea etapei a II-a 
a Programului Național de Dezvoltare 
Locală în perioada 2017-2020,  în 
conformitate cu prevederile OUG 
nr.6/2017 pentru modificarea și 
completarea unor acte normative, precum 
și pentru stabilirea unor măsuri privind 
realizarea investițiilor finanțate din fonduri 
publice, adoptat de Guvernul României la 
data de 18 ianuarie 2017, publicat în 
Monitorul Oficial  nr.62 din 25 ianuarie 
2017.  

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

Finantarea obiectivului de investitii „Modernizare drum 
comunal DC 38 Dumbravita- Paltineasa – km 2+300 – 5+990 
in comuna Spermezeu, judetul Bistrita Nasaud” cu suma de 
3.946 mii lei  
 
Autor:  
Deputat Ionut Simionca- Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului  
Imbunatatirea accesului locuitorilor catre 
principalele institutii si puncte de interes 
din localitate cat si catre localitatile 
invecinate. 
 
Sursa de finanţare: din bugetul alocat 
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și Fondurilor 
Europene prin implementarea etapei a II-a 
a Programului Național de Dezvoltare 
Locală în perioada 2017-2020,  în 
conformitate cu prevederile OUG 



 287 

nr.6/2017 pentru modificarea și 
completarea unor acte normative, precum 
și pentru stabilirea unor măsuri privind 
realizarea investițiilor finanțate din fonduri 
publice, adoptat de Guvernul României la 
data de 18 ianuarie 2017, publicat în 
Monitorul Oficial  nr.62 din 25 ianuarie 
2017.  

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

Finantarea obiectivului de investitii „Modernizare strazi rurale 
in localitatea Spermezeu, comuna Spermezeu, judetul Bistrita 
Nasaud” cu suma de 5.075 mii lei  
 
Autor:  
Deputat Ionut Simionca- Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului  
 
Sursa de finanţare: din bugetul alocat 
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și Fondurilor 
Europene prin implementarea etapei a II-a 
a Programului Național de Dezvoltare 
Locală în perioada 2017-2020,  în 
conformitate cu prevederile OUG 
nr.6/2017 pentru modificarea și 
completarea unor acte normative, precum 
și pentru stabilirea unor măsuri privind 
realizarea investițiilor finanțate din fonduri 
publice, adoptat de Guvernul României la 
data de 18 ianuarie 2017, publicat în 
Monitorul Oficial  nr.62 din 25 ianuarie 
2017.  

588. Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și Fondurilor 
Europene 
Anexa 3/15 
Capitolul6. POLITICA ÎN DOMENIUL 
INVESTIȚIILOR PUBLICE 
Subcapitolul INFRASTRUCTURA 
PROGRAMULUI NATIONAL DE 
DEZOLTARE LOCALĂ 

Finantarea obiectivului de investitii „Modernizare strazi rurale 
in localitatea Dumbravita, comuna Spermezeu, judetul Bistrita 
Nasaud” cu suma de 1.847 mii lei  
 
Autor:  
Deputat Ionut Simionca- Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului  
Accesul locuitorilor catre principalele 
institutii si puncte de interes din localitate . 
 
Sursa de finanţare: din bugetul alocat 
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și Fondurilor 
Europene prin implementarea etapei a II-a 
a Programului Național de Dezvoltare 
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Subprogramul c) "Infrastructură la nivel 
județean" 

Locală în perioada 2017-2020,  în 
conformitate cu prevederile OUG 
nr.6/2017 pentru modificarea și 
completarea unor acte normative, precum 
și pentru stabilirea unor măsuri privind 
realizarea investițiilor finanțate din fonduri 
publice, adoptat de Guvernul României la 
data de 18 ianuarie 2017, publicat în 
Monitorul Oficial  nr.62 din 25 ianuarie 
2017.  

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

Finantarea obiectivului de investitii „Modernizare strazi rurale 
in localitatea Dobricel, comuna Spermezeu, judetul Bistrita 
Nasaud” cu suma de 1.289 mii lei  
 
Autor:  
Deputat Ionut Simionca- Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului  
Accesul locuitorilor catre principalele 
institutii si puncte de interes din localitate . 
 
Sursa de finanţare: din bugetul alocat 
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și Fondurilor 
Europene prin implementarea etapei a II-a 
a Programului Național de Dezvoltare 
Locală în perioada 2017-2020,  în 
conformitate cu prevederile OUG 
nr.6/2017 pentru modificarea și 
completarea unor acte normative, precum 
și pentru stabilirea unor măsuri privind 
realizarea investițiilor finanțate din fonduri 
publice, adoptat de Guvernul României la 
data de 18 ianuarie 2017, publicat în 
Monitorul Oficial  nr.62 din 25 ianuarie 
2017.  

590. Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și Fondurilor 
Europene 
Anexa 3/15 
Capitolul6. POLITICA ÎN DOMENIUL 

Finantarea obiectivului de investitii „Modernizare drum 
comunal DC 37C Spermezeu - Halmasau, judetul Bistrita 
Nasaud” cu suma de 5.988 mii lei  
 
Autor:  

Motivaţia amendamentului  
Asigurarea unor conditii optime de 
siguranta si confort in circulatia auto si 
pietonala 
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INVESTIȚIILOR PUBLICE 
Subcapitolul INFRASTRUCTURA 
PROGRAMULUI NATIONAL DE 
DEZOLTARE LOCALĂ 
Subprogramul c) "Infrastructură la nivel 
județean" 

Deputat Ionut Simionca- Grupul PMP Sursa de finanţare: din bugetul alocat 
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și Fondurilor 
Europene prin implementarea etapei a II-a 
a Programului Național de Dezvoltare 
Locală în perioada 2017-2020,  în 
conformitate cu prevederile OUG 
nr.6/2017 pentru modificarea și 
completarea unor acte normative, precum 
și pentru stabilirea unor măsuri privind 
realizarea investițiilor finanțate din fonduri 
publice, adoptat de Guvernul României la 
data de 18 ianuarie 2017, publicat în 
Monitorul Oficial  nr.62 din 25 ianuarie 
2017.  

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

Finantarea obiectivului de investitii „Modernizarea 
infrastructurii rutiere locale in comuna Matei, judetul Bistrita 
Nasaud” Valoare proiect (inclusiv TVA): 5.783 mii lei  
 
Autor:  
Deputat Ionut Simionca- Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului  
Asigurarea unor conditii optime de 
siguranta si confort in circulatia auto si 
pietonala 
 
Sursa de finanţare: din bugetul alocat 
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și Fondurilor 
Europene prin implementarea etapei a II-a 
a Programului Național de Dezvoltare 
Locală în perioada 2017-2020,  în 
conformitate cu prevederile OUG 
nr.6/2017 pentru modificarea și 
completarea unor acte normative, precum 
și pentru stabilirea unor măsuri privind 
realizarea investițiilor finanțate din fonduri 
publice, adoptat de Guvernul României la 
data de 18 ianuarie 2017, publicat în 
Monitorul Oficial  nr.62 din 25 ianuarie 
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2017.  
592. Ministerul Dezvoltării Regionale, 

Administraţiei Publice și Fondurilor 
Europene 
Anexa 3/15 
Capitolul 6. POLITICA ÎN DOMENIUL 
INVESTIȚIILOR PUBLICE 
Subcapitolul INFRASTRUCTURA 
PROGRAMULUI NATIONAL DE 
DEZOLTARE LOCALĂ 
IX. Proiect „Sistem integrat de reabilitare a 
sistemelor de alimentare cu apă și 
canalizare, 
a stațiilor de tratare a apei potabile și 
stațiilor de epurare a apelor uzate în 
localitățile cu o 
populatie de până la 50.000 de locuitori” – 
aprobat prin Legea nr. 224/2007 

Finantarea obiectivului de investitii „Construire retele de 
canalizare si statie de epurare in comuna Matei, satele Matei si 
Corvinesti judetul Bistrita Nasaud” Valoare proiect (inclusiv 
TVA): 6.465 mii lei 
 
Autor:  
Deputat Ionut Simionca- Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului  
Constituie un pas important în 
modernizarea infrastructurii publice de 
bază din comuna  
 
Sursa de finanţare: din bugetul alocat 
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și Fondurilor 
Europene prin implementarea etapei a II-a 
a Programului Național de Dezvoltare 
Locală în perioada 2017-2020,  în 
conformitate cu prevederile OUG 
nr.6/2017 pentru modificarea și 
completarea unor acte normative, precum 
și pentru stabilirea unor măsuri privind 
realizarea investițiilor finanțate din fonduri 
publice, adoptat de Guvernul României la 
data de 18 ianuarie 2017, publicat în 
Monitorul Oficial  nr.62 din 25 ianuarie 
2017.  

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

Finantarea obiectivului de investitii „Modernizarea 
infrastructurii rutiere locale in comuna Dumitra, judetul 
Bistrita Nasaud” Cu suma de 6.308 mii lei  
 
Autor:  
Deputat Ionut Simionca- Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului  
Asigurarea unor conditii optime de 
siguranta si confort in circulatia auto si 
pietonala 
 
Sursa de finanţare: din bugetul alocat 
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și Fondurilor 
Europene prin implementarea etapei a II-a 
a Programului Național de Dezvoltare 
Locală în perioada 2017-2020,  în 
conformitate cu prevederile OUG 
nr.6/2017 pentru modificarea și 
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completarea unor acte normative, precum 
și pentru stabilirea unor măsuri privind 
realizarea investițiilor finanțate din fonduri 
publice, adoptat de Guvernul României la 
data de 18 ianuarie 2017, publicat în 
Monitorul Oficial  nr.62 din 25 ianuarie 
2017.  

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

Finantarea obiectivului de investitii „Modernizarea 
infrastructurii rutiere agricole in comuna Dumitra, judetul 
Bistrita Nasaud”  
Cu suma de 5.672 mii lei   
 
Autor:  
Deputat Ionut Simionca- Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului  
Pentru dezvoltarea agriculturii in comuna. 
 
Sursa de finanţare: din bugetul alocat 
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și Fondurilor 
Europene prin implementarea etapei a II-a 
a Programului Național de Dezvoltare 
Locală în perioada 2017-2020,  în 
conformitate cu prevederile OUG 
nr.6/2017 pentru modificarea și 
completarea unor acte normative, precum 
și pentru stabilirea unor măsuri privind 
realizarea investițiilor finanțate din fonduri 
publice, adoptat de Guvernul României la 
data de 18 ianuarie 2017, publicat în 
Monitorul Oficial  nr.62 din 25 ianuarie 
2017.  

595. Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și Fondurilor 
Europene 
Anexa 3/15 
Capitolul6. POLITICA ÎN DOMENIUL 
INVESTIȚIILOR PUBLICE 
Subcapitolul INFRASTRUCTURA 
PROGRAMULUI NAȚIONAL DE 
DEZOLTARE LOCALĂ 

Finantarea obiectivului de investitii 
 „ Modernizare  Baza Sportiva in localitatea Dumitra, comuna 
Dumitra, judetul Bistrita Nasaud”  
Cu suma de 400 mii lei  
 
Autor:  
Deputat Ionut Simionca- Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului  
Modernizarea bazei sportive vizeaza 
crearea unui punct de atractie pentru toti 
locuitorii comunei. 
 
Sursa de finanţare: din bugetul alocat 
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și Fondurilor 
Europene prin implementarea etapei a II-a 
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X. Programul național de construcții de 
interes public sau social derulat în baza 
OG nr.     25/2001 privind înființarea 
Companiei Naționale de Investiții 
"C.N.I."S.A, aprobată cu modificări și 
completări prin Legea nr. 117/2002, cu 
modificările si completările ulterioare, 
anexa introdusă prin Ordonanta 16/2014 
b) Subprogramul complexuri sportive 

a Programului Național de Dezvoltare 
Locală în perioada 2017-2020,  în 
conformitate cu prevederile OUG 
nr.6/2017 pentru modificarea și 
completarea unor acte normative, precum 
și pentru stabilirea unor măsuri privind 
realizarea investițiilor finanțate din fonduri 
publice, adoptat de Guvernul României la 
data de 18 ianuarie 2017, publicat în 
Monitorul Oficial  nr.62 din 25 ianuarie 
2017.  

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

Finantarea obiectivului de investitii „Pietruit, balastat si 
nivelat strazi si drumuri, reparat santuri in comuna Dumitra, 
judetul Bistrita Nasaud”  
cu suma de 150 mii lei. 
 
Autor:  
Deputat Ionut Simionca- Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului  
Asigurarea unor conditii mai bune in 
circulatia auto si pietonala. 
 
Sursa de finanţare: din bugetul alocat 
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și Fondurilor 
Europene prin implementarea etapei a II-a 
a Programului Național de Dezvoltare 
Locală în perioada 2017-2020,  în 
conformitate cu prevederile OUG 
nr.6/2017 pentru modificarea și 
completarea unor acte normative, precum 
și pentru stabilirea unor măsuri privind 
realizarea investițiilor finanțate din fonduri 
publice, adoptat de Guvernul României la 
data de 18 ianuarie 2017, publicat în 
Monitorul Oficial  nr.62 din 25 ianuarie 
2017.  

597. Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și Fondurilor 
Europene 
Anexa 3/15 

Finantarea obiectivului de investitii „Consolidare si restaurare 
biserici(Turnul Slaninilor), comuna Dumitra, judetul Bistrita 
Nasaud”  cu suma de 30 mii lei . 
 

Motivaţia amendamentului  
Atragerea de turisti 
 
Sursa de finanţare: din bugetul alocat 
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Capitolul6. POLITICA ÎN DOMENIUL 
INVESTIȚIILOR PUBLICE 
Subcapitolul INFRASTRUCTURA 
PROGRAMULUI NATIONAL DE 
DEZOLTARE LOCALĂ 
Subprogramul a) "Modernizarea satului 
românesc" 

Autor:  
Deputat Ionut Simionca- Grupul PMP 

Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și Fondurilor 
Europene prin implementarea etapei a II-a 
a Programului Național de Dezvoltare 
Locală în perioada 2017-2020,  în 
conformitate cu prevederile OUG 
nr.6/2017 pentru modificarea și 
completarea unor acte normative, precum 
și pentru stabilirea unor măsuri privind 
realizarea investițiilor finanțate din fonduri 
publice, adoptat de Guvernul României la 
data de 18 ianuarie 2017, publicat în 
Monitorul Oficial  nr.62 din 25 ianuarie 
2017.  

598. Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și Fondurilor 
Europene 
Anexa 3/15 
Capitolul6. POLITICA ÎN DOMENIUL 
INVESTIȚIILOR PUBLICE 
Subcapitolul INFRASTRUCTURA 
PROGRAMULUI NATIONAL DE 
DEZOLTARE LOCALĂ 
Subprogramul a) "Modernizarea satului 
românesc" 

Finantarea obiectivului de investitii „Amenajare curte 
gradinita in localitatea Dumitra, comuna Dumitra, judetul 
Bistrita Nasaud” cu suma de 50 mii lei. 
 
Autor:  
Deputat Ionut Simionca- Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului  
In prezent starea actuala a curtii nu este 
adecvata desfasurarii activitatii. 
 
Sursa de finanţare: din bugetul alocat 
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și Fondurilor 
Europene prin implementarea etapei a II-a 
a Programului Național de Dezvoltare 
Locală în perioada 2017-2020,  în 
conformitate cu prevederile OUG 
nr.6/2017 pentru modificarea și 
completarea unor acte normative, precum 
și pentru stabilirea unor măsuri privind 
realizarea investițiilor finanțate din fonduri 
publice, adoptat de Guvernul României la 
data de 18 ianuarie 2017, publicat în 
Monitorul Oficial  nr.62 din 25 ianuarie 
2017.  
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599. Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și Fondurilor 
Europene 
Anexa 3/15 
Capitolul6. POLITICA ÎN DOMENIUL 
INVESTIȚIILOR PUBLICE 
Subcapitolul INFRASTRUCTURA 
PROGRAMULUI NATIONAL DE 
DEZOLTARE LOCALĂ 
Subprogramul a) "Modernizarea satului 
românesc" 

Finantarea obiectivului de investitii „Amenajare curte Scoala 
Gimnaziala din localitatea Cepari, comuna Dumitra, judetul 
Bistrita Nasaud” cu suma de 50 mii lei. 
 
Autor:  
Deputat Ionut Simionca- Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului  
Starea actuala a curtii nu este adecvata 
desfasurarii activitatii. 
 
Sursa de finanţare: din bugetul alocat 
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și Fondurilor 
Europene prin implementarea etapei a II-a 
a Programului Național de Dezvoltare 
Locală în perioada 2017-2020,  în 
conformitate cu prevederile OUG 
nr.6/2017 pentru modificarea și 
completarea unor acte normative, precum 
și pentru stabilirea unor măsuri privind 
realizarea investițiilor finanțate din fonduri 
publice, adoptat de Guvernul României la 
data de 18 ianuarie 2017, publicat în 
Monitorul Oficial  nr.62 din 25 ianuarie 
2017.  

600. Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și Fondurilor 
Europene 
Anexa 3/15 
Capitolul 6. POLITICA ÎN DOMENIUL 
INVESTIȚIILOR PUBLICE 
Subcapitolul INFRASTRUCTURA 
PROGRAMULUI NATIONAL DE 
DEZOLTARE LOCALĂ 
IX. Proiect „Sistem integrat de reabilitare a 
sistemelor de alimentare cu apă și 
canalizare, 
a stațiilor de tratare a apei potabile și 
stațiilor de epurare a apelor uzate în 
localitățile cu o 

Finantarea obiectivului de investitii „Proiect Tehnic si 
executie extindere canalizare – 3 km in comuna Dumitra, 
judetul Bistrita Nasaud” Cu suma de 3.000 mii lei  
 
Autor:  
Deputat Ionut Simionca- Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului  
In vederea desfasurarii in conditii optime a 
diverselor manifestari culturale din 
localitatea Cepari. 
 
Sursa de finanţare: din bugetul alocat 
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și Fondurilor 
Europene prin implementarea etapei a II-a 
a Programului Național de Dezvoltare 
Locală în perioada 2017-2020,  în 
conformitate cu prevederile OUG 
nr.6/2017 pentru modificarea și 
completarea unor acte normative, precum 
și pentru stabilirea unor măsuri privind 
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populatie de până la 50.000 de locuitori” – 
aprobat prin Legea nr. 224/2007 

realizarea investițiilor finanțate din fonduri 
publice, adoptat de Guvernul României la 
data de 18 ianuarie 2017, publicat în 
Monitorul Oficial  nr.62 din 25 ianuarie 
2017.  

601. Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și Fondurilor 
Europene 
Anexa 3/15 
Capitolul 6. POLITICA ÎN DOMENIUL 
INVESTIȚIILOR PUBLICE 
Subcapitolul INFRASTRUCTURA 
PROGRAMULUI NATIONAL DE 
DEZOLTARE LOCALĂ 
IX. Proiect „Sistem integrat de reabilitare a 
sistemelor de alimentare cu apă și 
canalizare, 
a stațiilor de tratare a apei potabile și 
stațiilor de epurare a apelor uzate în 
localitățile cu o 
populatie de până la 50.000 de locuitori” – 
aprobat prin Legea nr. 224/2007 

Finantarea obiectivului de investitii „Bransamente canalizare 
la institutii in comuna Dumitra, judetul Bistrita Nasaud” 
 Cu suma de 100 mii lei  
 
Autor:  
Deputat Ionut Simionca- Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului  
In prezent colectarea apelor uzate se face 
in fose septice. 
 
Sursa de finanţare: din bugetul alocat 
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și Fondurilor 
Europene prin implementarea etapei a II-a 
a Programului Național de Dezvoltare 
Locală în perioada 2017-2020,  în 
conformitate cu prevederile OUG 
nr.6/2017 pentru modificarea și 
completarea unor acte normative, precum 
și pentru stabilirea unor măsuri privind 
realizarea investițiilor finanțate din fonduri 
publice, adoptat de Guvernul României la 
data de 18 ianuarie 2017, publicat în 
Monitorul Oficial  nr.62 din 25 ianuarie 
2017.  

602. Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și Fondurilor 
Europene 
Anexa 3/15 
Capitolul6. POLITICA ÎN DOMENIUL 
INVESTIȚIILOR PUBLICE 
Subcapitolul INFRASTRUCTURA 
PROGRAMULUI NATIONAL DE 
DEZOLTARE LOCALĂ 
Subprogramul c) "Infrastructură rutieră 

Finantarea obiectivului de investitii „executare trotuare in 
localitatea Dumitra, comuna Dumitra, judetul Bistrita Nasaud” 
 Cu suma de 280 mii lei  
 
Autor:  
Deputat Ionut Simionca- Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului  
Facilitarea circulatiei pietonilor pe 
trotuare. 
 
 
Sursa de finanţare: din bugetul alocat 
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și Fondurilor 
Europene prin implementarea etapei a II-a 
a Programului Național de Dezvoltare 



 296 

județeană" Locală în perioada 2017-2020,  în 
conformitate cu prevederile OUG 
nr.6/2017 pentru modificarea și 
completarea unor acte normative, precum 
și pentru stabilirea unor măsuri privind 
realizarea investițiilor finanțate din fonduri 
publice, adoptat de Guvernul României la 
data de 18 ianuarie 2017, publicat în 
Monitorul Oficial  nr.62 din 25 ianuarie 
2017.  

603. Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și Fondurilor 
Europene 
Anexa 3/15 
Capitolul6. POLITICA ÎN DOMENIUL 
INVESTIȚIILOR PUBLICE 
Subcapitolul INFRASTRUCTURA 
PROGRAMULUI NAȚIONAL DE 
DEZOLTARE LOCALĂ 
X. Programul național de construcții de 
interes public sau social derulat în baza 
OG nr.     25/2001 privind înființarea 
Companiei Naționale de Investiții 
"C.N.I."S.A, aprobată cu modificări și 
completări prin Legea nr. 117/2002, cu 
modificările si completările ulterioare, 
anexa introdusă prin Ordonanta 16/2014 
a) Subprogramul săli de sport 

Finantarea obiectivului de investitii „Amenajare teren de 
fotbal in localitatea Tarpiu, comuna Dumitra, judetul Bistrita 
Nasaud” 
cu suma de 50 mii lei. 
 
Autor:  
Deputat Ionut Simionca- Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului  
Asigurarea atragerii tinerilor catre miscare 
in aer liber in detrimentul activitatilor 
sedentare prin creearea unui teren de sport 
la nivel ridicat al standardelor. 
 
Sursa de finanţare: din bugetul alocat 
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și Fondurilor 
Europene prin implementarea etapei a II-a 
a Programului Național de Dezvoltare 
Locală în perioada 2017-2020,  în 
conformitate cu prevederile OUG 
nr.6/2017 pentru modificarea și 
completarea unor acte normative, precum 
și pentru stabilirea unor măsuri privind 
realizarea investițiilor finanțate din fonduri 
publice, adoptat de Guvernul României la 
data de 18 ianuarie 2017, publicat în 
Monitorul Oficial  nr.62 din 25 ianuarie 
2017.  

604. Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și Fondurilor 
Europene 

Finantarea obiectivului de investitii „Bransamente canalizare 
la institutii in comuna Dumitra, judetul Bistrita Nasaud” cu 
suma de 100 mii lei. 

Motivaţia amendamentului  
In prezent colectarea apelor uzate se face 
in fose septice 
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Anexa 3/15 
Capitolul 6. POLITICA ÎN DOMENIUL 
INVESTIȚIILOR PUBLICE 
Subcapitolul INFRASTRUCTURA 
PROGRAMULUI NATIONAL DE 
DEZOLTARE LOCALĂ 
IX. Proiect „Sistem integrat de reabilitare a 
sistemelor de alimentare cu apă și 
canalizare, 
a stațiilor de tratare a apei potabile și 
stațiilor de epurare a apelor uzate în 
localitățile cu o 
populatie de până la 50.000 de locuitori” – 
aprobat prin Legea nr. 224/2007 

 
Autor:  
Deputat Ionut Simionca- Grupul PMP 

Sursa de finanţare: din bugetul alocat 
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și Fondurilor 
Europene prin implementarea etapei a II-a 
a Programului Național de Dezvoltare 
Locală în perioada 2017-2020,  în 
conformitate cu prevederile OUG 
nr.6/2017 pentru modificarea și 
completarea unor acte normative, precum 
și pentru stabilirea unor măsuri privind 
realizarea investițiilor finanțate din fonduri 
publice, adoptat de Guvernul României la 
data de 18 ianuarie 2017, publicat în 
Monitorul Oficial  nr.62 din 25 ianuarie 
2017.  

605. Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și Fondurilor 
Europene 
Anexa 3/15 
Capitolul6. POLITICA ÎN DOMENIUL 
INVESTIȚIILOR PUBLICE 
Subcapitolul INFRASTRUCTURA 
PROGRAMULUI NATIONAL DE 
DEZOLTARE LOCALĂ 
Subprogramul c) "Infrastructură rutieră 
județeană" 

Finantarea obiectivului de investitii „Executare trotuare in 
localitatea Dumitra, comuna Dumitra, judetul Bistrita Nasaud” 
cu suma de 280 mii lei. 
 
Autor:  
Deputat Ionut Simionca- Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului  
Facilitarea circulatiei pietonilor pe trotuare 
 
 
Sursa de finanţare: din bugetul alocat 
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și Fondurilor 
Europene prin implementarea etapei a II-a 
a Programului Național de Dezvoltare 
Locală în perioada 2017-2020,  în 
conformitate cu prevederile OUG 
nr.6/2017 pentru modificarea și 
completarea unor acte normative, precum 
și pentru stabilirea unor măsuri privind 
realizarea investițiilor finanțate din fonduri 
publice, adoptat de Guvernul României la 
data de 18 ianuarie 2017, publicat în 
Monitorul Oficial  nr.62 din 25 ianuarie 
2017.  
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606. Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și Fondurilor 
Europene 
Anexa 3/15 
Capitolul6. POLITICA ÎN DOMENIUL 
INVESTIȚIILOR PUBLICE 
Subcapitolul INFRASTRUCTURA 
PROGRAMULUI NAȚIONAL DE 
DEZOLTARE LOCALĂ 
X. Programul național de construcții de 
interes public sau social derulat în baza 
OG nr.     25/2001 privind înființarea 
Companiei Naționale de Investiții 
"C.N.I."S.A, aprobată cu modificări și 
completări prin Legea nr. 117/2002, cu 
modificările si completările ulterioare, 
anexa introdusă prin Ordonanta 16/2014 
a) Subprogramul săli de sport 

Finantarea obiectivului de investitii „Amenajare teren de 
fotbal in localitatea Tarpiu, comuna Dumitra, judetul Bistrita 
Nasaud” 
 Cu suma de 50 mii lei  
 
Autor:  
Deputat Ionut Simionca- Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului  
Asigurarea atragerii tinerilor catre miscare 
in aer liber in detrimentul activitatilor 
sedentare prin creearea unui teren de sport 
la nivel ridicat al standardelor 
 
Sursa de finanţare: din bugetul alocat 
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și Fondurilor 
Europene prin implementarea etapei a II-a 
a Programului Național de Dezvoltare 
Locală în perioada 2017-2020,  în 
conformitate cu prevederile OUG 
nr.6/2017 pentru modificarea și 
completarea unor acte normative, precum 
și pentru stabilirea unor măsuri privind 
realizarea investițiilor finanțate din fonduri 
publice, adoptat de Guvernul României la 
data de 18 ianuarie 2017, publicat în 
Monitorul Oficial  nr.62 din 25 ianuarie 
2017.  

607. Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și Fondurilor 
Europene 
Anexa 3/15 
Capitolul6. POLITICA ÎN DOMENIUL 
INVESTIȚIILOR PUBLICE 
Subcapitolul INFRASTRUCTURA 
PROGRAMULUI NAȚIONAL DE 
DEZOLTARE LOCALĂ 
X. Programul național de construcții de 
interes public sau social derulat în baza 
OG nr.     25/2001 privind înființarea 
Companiei Naționale de Investiții 

Finantarea obiectivului de investitii „Construire Sala de Sport 
la Scoala Gimnaziala  Dumitra, comuna Dumitra, judetul 
Bistrita Nasaud” 
 Cu suma de 300 mii lei  
 
Autor:  
Deputat Ionut Simionca- Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului  
Construirea unei sali de sport este extrem 
de importantă în contextul integrării 
europene, normele impunând un numar 
mai ridicat de ore alocate sportului şi 
întreţinerii fizice a copiilor. Aceştia vor 
beneficia astfel de aparatură şi dotari 
moderne, vor învăţa să practice sport de 
plăcere şi se vor organiza competiţii 
sportive între clase. 
Sursa de finanţare: din bugetul alocat 
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și Fondurilor 
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"C.N.I."S.A, aprobată cu modificări și 
completări prin Legea nr. 117/2002, cu 
modificările si completările ulterioare, 
anexa introdusă prin Ordonanta 16/2014 
a) Subprogramul săli de sport 

Europene prin implementarea etapei a II-a 
a Programului Național de Dezvoltare 
Locală în perioada 2017-2020,  în 
conformitate cu prevederile OUG 
nr.6/2017 pentru modificarea și 
completarea unor acte normative, precum 
și pentru stabilirea unor măsuri privind 
realizarea investițiilor finanțate din fonduri 
publice, adoptat de Guvernul României la 
data de 18 ianuarie 2017, publicat în 
Monitorul Oficial  nr.62 din 25 ianuarie 
2017.  

608. anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

Finantarea obiectivului de investitii „Construirea a 3 creșe in 
oraşul Bistriţa, judetul Bistrita Nasaud” cu suma de 2.868 mii 
lei 
 
Autor:  
Deputat Ionut Simionca 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 

609. anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 

Finantarea obiectivului de investitii „Construirea unei creșe in 
oraşul Beclean, judetul Bistrita Nasaud” cu suma de 956 mii 
lei 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
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Autor:  
Deputat Ionut Simionca 
Grupul PMP 

de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 

610. anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

Finantarea obiectivului de investitii „Construirea unei creșe in 
oraşul Nasaud, judetul Bistrita Nasaud” cu suma de 956 mii 
lei 
 
Autor:  
Deputat Ionut Simionca 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
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– etapa a II-a. 
611. anexa 3/15/26 

cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

Finantarea obiectivului de investitii „Construirea unei creșe in 
orasul Sangeorz-Bai judetul Bistrita Nasaud” cu suma de 956 
mii lei 
 
Autor:  
Deputat Ionut Simionca 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 

612. anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

Finantarea obiectivului de investitii „Construirea unei creșe in 
comuna Bistrita-Birgaului, judetul Bistrita Nasaud” cu suma 
de 956 mii lei 
 
Autor:  
Deputat Ionut Simionca 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
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de creșe, grădiniţe și unități after-school. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 

613. anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

Finantarea obiectivului de investitii „Construirea unei creșe in 
comuna Ciceu Mihaesti, judetul Bistrita Nasaud” cu suma de 
956 mii lei 
 
Autor:  
Deputat Ionut Simionca 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 

614. anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

Finantarea obiectivului de investitii „Construirea unei creșe in 
comuna Cosbuc, judetul Bistrita Nasaud” cu suma de 956 mii 
lei 
 
Autor:  
Deputat Ionut Simionca 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
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2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 

615. anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

Finantarea obiectivului de investitii „Construirea unei creșe in 
comuna Dumitrita, judetul Bistrita Nasaud” cu suma de 956 
mii lei 
 
Autor:  
Deputat Ionut Simionca 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 

616. anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

Finantarea obiectivului de investitii „Construirea unei creșe in 
comuna Feldru, judetul Bistrita Nasaud” cu suma de 956 mii 
lei 
 
Autor:  
Deputat Ionut Simionca 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
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Grupul PMP a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 

617. anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

Finantarea obiectivului de investitii „Construirea unei creșe in 
comuna Josenii-Birgaului, judetul Bistrita Nasaud” cu suma 
de 956 mii lei 
 
Autor:  
Deputat Ionut Simionca 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 

618. anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 

Finantarea obiectivului de investitii „Construirea unei creșe in 
comuna Lechita, judetul Bistrita Nasaud” cu suma de 956 mii 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea creditelor 



 305 

Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

lei 
 
Autor:  
Deputat Ionut Simionca 
Grupul PMP 

bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 

619. anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

Finantarea obiectivului de investitii „Construirea unei creșe in 
comuna Lesu, judetul Bistrita Nasaud” cu suma de 956 mii lei 
 
Autor:  
Deputat Ionut Simionca 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school. 
 
Sursa de finanțare:  
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Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 

620. anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

Finantarea obiectivului de investitii „Construirea unei creșe in 
comuna Livezile, judetul Bistrita Nasaud” cu suma de 956 mii 
lei 
 
Autor:  
Deputat Ionut Simionca 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 

621. anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

Finantarea obiectivului de investitii „Construirea unei creșe in 
comuna Maieru, judetul Bistrita Nasaud” cu suma de 956 mii 
lei 
 
Autor:  
Deputat Ionut Simionca 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
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timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 

622. anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

Finantarea obiectivului de investitii „Construirea unei creșe in 
comuna Parva, judetul Bistrita Nasaud” cu suma de 956 mii 
lei 
 
Autor:  
Deputat Ionut Simionca 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 

623. anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

Finantarea obiectivului de investitii „Construirea unei creșe in 
comuna Prundu-Birgaului, judetul Bistrita Nasaud” cu suma 
de 956 mii lei 
 
Autor:  
Deputat Ionut Simionca 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
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conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 

624. anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

Finantarea obiectivului de investitii „Construirea unei creșe in 
comuna Rebra, judetul Bistrita Nasaud” cu suma de 956 mii 
lei 
 
Autor:  
Deputat Ionut Simionca 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 

625. anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

Finantarea obiectivului de investitii „Construirea unei creșe in 
comuna Rebrisoara, judetul Bistrita Nasaud” cu suma de 956 
mii lei 
 
Autor:  

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
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Deputat Ionut Simionca 
Grupul PMP 

Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 

626. anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

Finantarea obiectivului de investitii „Construirea unei creșe in 
comuna Sant, judetul Bistrita Nasaud” cu suma de 956 mii lei 
 
Autor:  
Deputat Ionut Simionca 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 
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627. anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

Finantarea obiectivului de investitii „Construirea unei creșe in 
comuna Sieu, judetul Bistrita Nasaud” cu suma de 956 mii lei 
 
Autor:  
Deputat Ionut Simionca 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 

628. anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

Finantarea obiectivului de investitii „Construirea unei creșe in 
comuna Sieut, judetul Bistrita Nasaud” cu suma de 956 mii lei 
 
Autor:  
Deputat Ionut Simionca 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school. 



 311 

 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 

629. anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

Finantarea obiectivului de investitii „Construirea unei creșe in 
comuna Sieu Odorhei, judetul Bistrita Nasaud” cu suma de 
956 mii lei 
 
Autor:  
Deputat Ionut Simionca 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school. 
 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 

630. anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

Finantarea obiectivului de investitii „Construirea unei creșe in 
comuna Sintereag, judetul Bistrita Nasaud” cu suma de 956 
mii lei 
 
Autor:  
Deputat Ionut Simionca 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
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2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 

631. anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

Finantarea obiectivului de investitii „Construirea unei creșe in 
comuna Teaca, judetul Bistrita Nasaud” cu suma de 956 mii 
lei 
 
Autor:  
Deputat Ionut Simionca 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 

632. anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

Finantarea obiectivului de investitii „Construirea unei creșe in 
comuna Tiha-Birgaului, judetul Bistrita Nasaud” cu suma de 
956 mii lei 
 
Autor:  
Deputat Ionut Simionca 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
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Grupul PMP a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 

633. anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

Finantarea obiectivului de investitii „Construirea a 3 creșe in 
oraşul Bistriţa, judetul Bistrita Nasaud” cu suma de 2.868 mii 
lei 
 
Autor:  
Deputat Ionut Simionca 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 

634. anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 

Finantarea obiectivului de investitii „Construirea unei creșe in 
oraşul Beclean, judetul Bistrita Nasaud” cu suma de 956 mii 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea creditelor 
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Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

lei 
 
Autor:  
Deputat Ionut Simionca 
Grupul PMP 

bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 

635. anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

Finantarea obiectivului de investitii „Construirea unei creșe in 
oraşul Nasaud, judetul Bistrita Nasaud” cu suma de 956 mii 
lei 
 
Autor:  
Deputat Ionut Simionca 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school. 
 
Sursa de finanțare:  
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Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 

636. anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

Finantarea obiectivului de investitii „Construirea unei creșe in 
orasul Sangeorz-Bai judetul Bistrita Nasaud” cu suma de 956 
mii lei 
 
Autor:  
Deputat Ionut Simionca 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 

637. anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

Finantarea obiectivului de investitii „Construirea unei creșe in 
comuna Bistrita-Birgaului, judetul Bistrita Nasaud” cu suma 
de 956 mii lei 
 
Autor:  
Deputat Ionut Simionca 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
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timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 

638. anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

Finantarea obiectivului de investitii „Construirea unei creșe in 
comuna Ciceu Mihaesti, judetul Bistrita Nasaud” cu suma de 
956 mii lei 
 
Autor:  
Deputat Ionut Simionca 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 

639. anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

Finantarea obiectivului de investitii „Construirea unei creșe in 
comuna Cosbuc, judetul Bistrita Nasaud” cu suma de 956 mii 
lei 
 
Autor:  
Deputat Ionut Simionca 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
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conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 
 
 

640. anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

Finantarea obiectivului de investitii „Construirea unei creșe in 
comuna Dumitrita, judetul Bistrita Nasaud” cu suma de 956 
mii lei 
 
Autor:  
Deputat Ionut Simionca 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school. 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 

641. anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

Finantarea obiectivului de investitii „Construirea unei creșe in 
comuna Feldru, judetul Bistrita Nasaud” cu suma de 956 mii 
lei 
 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
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Autor:  
Deputat Ionut Simionca 
Grupul PMP 

comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 
 

642. anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

Finantarea obiectivului de investitii „Construirea unei creșe in 
comuna Josenii-Birgaului, judetul Bistrita Nasaud” cu suma 
de 956 mii lei 
 
Autor:  
Deputat Ionut Simionca 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
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– etapa a II-a. 
 

643. anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

Finantarea obiectivului de investitii „Construirea unei creșe in 
comuna Lechita, judetul Bistrita Nasaud” cu suma de 956 mii 
lei 
 
Autor:  
Deputat Ionut Simionca 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 
 

644. anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

Finantarea obiectivului de investitii „Construirea unei creșe in 
comuna Lesu, judetul Bistrita Nasaud” cu suma de 956 mii lei 
 
Autor:  
Deputat Ionut Simionca 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
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“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 
 

645. anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

Finantarea obiectivului de investitii „Construirea unei creșe in 
comuna Livezile, judetul Bistrita Nasaud” cu suma de 956 mii 
lei 
 
Autor:  
Deputat Ionut Simionca 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 

646. anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

Finantarea obiectivului de investitii „Construirea unei creșe in 
comuna Maieru, judetul Bistrita Nasaud” cu suma de 956 mii 
lei 
 
Autor:  
Deputat Ionut Simionca 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
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național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 

647. anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

Finantarea obiectivului de investitii „Construirea unei creșe in 
comuna Parva, judetul Bistrita Nasaud” cu suma de 956 mii 
lei 
 
Autor:  
Deputat Ionut Simionca 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 
 

648. anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 

Finantarea obiectivului de investitii „Construirea unei creșe in 
comuna Prundu-Birgaului, judetul Bistrita Nasaud” cu suma 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea creditelor 



 322 

Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

de 956 mii lei 
 
Autor:  
Deputat Ionut Simionca 
Grupul PMP 

bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 

649. anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

Finantarea obiectivului de investitii „Construirea unei creșe in 
comuna Rebra, judetul Bistrita Nasaud” cu suma de 956 mii 
lei 
 
Autor:  
Deputat Ionut Simionca 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school. 
 
Sursa de finanțare:  
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Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 
 
 

650. anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

Finantarea obiectivului de investitii „Construirea unei creșe in 
comuna Rebrisoara, judetul Bistrita Nasaud” cu suma de 956 
mii lei 
 
Autor:  
Deputat Ionut Simionca 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 

651. anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

Finantarea obiectivului de investitii „Construirea unei creșe in 
comuna Sant, judetul Bistrita Nasaud” cu suma de 956 mii lei 
 
Autor:  
Deputat Ionut Simionca 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
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domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 

652. anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

Finantarea obiectivului de investitii „Construirea unei creșe in 
comuna Sieu, judetul Bistrita Nasaud” cu suma de 956 mii lei 
 
Autor:  
Deputat Ionut Simionca 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 

653. anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

Finantarea obiectivului de investitii „Construirea unei creșe in 
comuna Sieut, judetul Bistrita Nasaud” cu suma de 956 mii lei 
 
Autor:  
Deputat Ionut Simionca 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
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național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 

654. anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

Finantarea obiectivului de investitii „Construirea unei creșe in 
comuna Sieu Odorhei, judetul Bistrita Nasaud” cu suma de 
956 mii lei 
 
Autor:  
Deputat Ionut Simionca 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 

655. anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 

Finantarea obiectivului de investitii „Construirea unei creșe in 
comuna Sintereag, judetul Bistrita Nasaud” cu suma de 956 
mii lei 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
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Autor:  
Deputat Ionut Simionca 
Grupul PMP 

de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 

656. anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

Finantarea obiectivului de investitii „Construirea unei creșe in 
comuna Teaca, judetul Bistrita Nasaud” cu suma de 956 mii 
lei 
 
Autor:  
Deputat Ionut Simionca 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
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– etapa a II-a. 
657. anexa 3/15/26 

cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

Finantarea obiectivului de investitii „Construirea unei creșe in 
comuna Tiha-Birgaului, judetul Bistrita Nasaud” cu suma de 
956 mii lei 
 
Autor:  
Deputat Ionut Simionca 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 

658. Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice şi Fondurilor 
Europene Anexa nr. 3/15 
 

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

Motivaţia amendamentului  
Localitatea Dunăreni, comuna Aliman,  nu  
dispune  de o locaţie în care locuitorii să 
poată desfăşura  întâlniri sau diverse  
activităţi cu caracter cultural. 
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul alocat Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administraţiei Publice şi 
Fondurilor Europene prin implementarea 
etapei a II-a a Programului Naţional de 
Dezvoltare Locală în perioada 2017-2020,  
în conformitate cu prevederile OUG 
nr.6/2017 pentru modificarea şi 
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completarea unor acte normative, precum 
şi pentru stabilirea unor măsuri privind 
realizarea investiţiilor finanţate din fonduri 
publice, act normativ adoptat de Guvernul 
României la data de 18 ianuarie 2017, 
publicat în Monitorul Oficial  nr.62 din 25 
ianuarie 2017. 

659. Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și Fondurilor 
Europene 
Anexa 3/15 
 

Introducerea în 3/15 Anexa  a obiectivului de investiţii 
"Pictare Biserica Ortodoxa în satul Nisipari, comuna Castelu", 
cu suma de 200 mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Robert-Nicolae Turcescu 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului: 
Se propune admiterea amendamentului 
întrucât până la finalizării lucrărilor de 
pictură din interiorul lăcaşului acesta nu 
poate fi dat în folosinţă.  
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea fondului de rezervă al 
Guvernului. 

660. Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice şi Fondurilor 
Europene Anexa nr. 3/15 
 

Introducerea în Anexa 3/15 
a obiectivului de investiţii ”Sala de sport la Liceul Teoretic 
Cobadin”, cu suma de 833 mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Robert-Nicolae Turcescu 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului 
Se propune admiterea amendamentului 
întrucât, în lipsa unei săli adecvate, cei 
peste 1.300 de elevi desfăşoară ora de 
educaţie 
fizica în aer liber. 
Sursa de finanţare: 
Din bugetul alocat Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administraţiei Publice şi 
Fondurilor Europene prin implementarea 
etapei a II-a a Programului Naţional de 
Dezvoltare Locală în perioada 2017-2020,  
în conformitate cu prevederile OUG 
nr.6/2017 pentru modificarea şi 
completarea unor acte normative, precum 
şi pentru stabilirea unor măsuri privind 
realizarea investiţiilor finanţate din fonduri 
publice, act normativ adoptat de Guvernul 
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României la data de 18 ianuarie 2017, 
publicat în Monitorul Oficial  nr.62 din 25 
ianuarie 2017. 

661. Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice şi Fondurilor 
Europene Anexa nr. 3/15 
 

Introducerea în Anexa 3/15 
a obiectivului de investiţii ”Alimentare gaze în comuna Corbu, 
judeţul Constanta”, cu suma de 4.500 mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Robert-Nicolae Turcescu 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Se impune introducerea alimentării cu gaze 
în comuna Corbu, deoarece în prezent 
majoritatea gospodăriilor se încălzesc cu 
combustibil solid.  
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul alocat Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administraţiei Publice şi 
Fondurilor Europene prin implementarea 
etapei a II-a a Programului Naţional de 
Dezvoltare Locală în perioada 2017-2020,  
în conformitate cu prevederile OUG 
nr.6/2017 pentru modificarea şi 
completarea unor acte normative, precum 
şi pentru stabilirea unor măsuri privind 
realizarea investiţiilor finanţate din fonduri 
publice, act normativ adoptat de Guvernul 
României la data de 18 ianuarie 2017, 
publicat în Monitorul Oficial  nr.62 din 25 
ianuarie 2017. 

662. Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice şi Fondurilor 
Europene 
Anexa 3/15 
 
 

Introducerea în Anexa 3/15 
a obiectivului de investiţii ”Asfaltare drum comunal DC 85, 
pe o lungime de 2 KM”, cu suma de 1.125 mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Robert-Nicolae Turcescu 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Se propune admiterea amendamentului 
deoarece DC85 reprezintă singura legătura 
pentru satul Luminiţa cu Drumul Judeţean 
226. Mai mult, din cauza stării deplorabile 
a drumului, accesul pompierilor, 
ambulanţelor, microbuzelor şcolare şi a 
maşinilor care se ocupă cu aprovizionarea 
magazinelor cu marfă este deficitar. 
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Sursa de finanţare: 
Din bugetul alocat Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administraţiei Publice şi 
Fondurilor Europene prin implementarea 
etapei a II-a a Programului Naţional de 
Dezvoltare Locală în perioada 2017-2020,  
în conformitate cu prevederile OUG 
nr.6/2017 pentru modificarea şi 
completarea unor acte normative, precum 
şi pentru stabilirea unor măsuri privind 
realizarea investiţiilor finanţate din fonduri 
publice, act normativ adoptat de Guvernul 
României la data de 18 ianuarie 2017, 
publicat în Monitorul Oficial  nr.62 din 25 
ianuarie 2017. 

663. Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice şi Fondurilor 
Europene 
Anexa 3/15 
 

Introducerea în Anexa 3/15 
a obiectivului de investiţii ”Dispensar în satul Vadu, comuna 
Corbu”, cu suma de 450 mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Robert-Nicolae Turcescu 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Se propune admiterea amendamentului 
întrucât în sat nu există nici dispensar, nici 
punct farmaceutic. Locuitorii sunt astfel în 
imposibilitatea de a beneficia de ajutor 
medical, în condiţiile în care în perioada de 
iarnă sunt izolaţi complet de restul 
comunei.  
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul alocat Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene prin implementarea 
etapei a II-a a Programului Naţional de 
Dezvoltare Locală în perioada 2017-2020,  
în conformitate cu prevederile OUG 
nr.6/2017 pentru modificarea şi 
completarea unor acte normative, precum 
şi  pentru stabilirea unor măsuri privind 
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realizarea investiţiilor finanţate din fonduri 
publice, act normativ adoptat de Guvernul 
României la data de 18 ianuarie 2017, 
publicat în Monitorul Oficial  nr.62 din 25 
ianuarie 2017. 

664. Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice şi Fondurilor 
Europene 
Anexa 3/15 
 

Introducerea în Anexa 3/15 
a obiectivului de investiţii ”Bretele de legătura între localitatea 
Cumpăna si Şoseaua de Centură Ovidiu – Agigea”, cu suma 
de 4.500 mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Robert-Nicolae Turcescu 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Se propune admiterea amendamentului 
întrucât există pericolul ca localitatea 
Cumpăna să rămână izolată în condiţiile în 
care podul devine impracticabil. Comuna 
are peste 15.000 de locuitori şi peste 6000 
de autovehicule.  
 
Sursa de finanţare: 
Din bugetul alocat Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administraţiei Publice şi 
Fondurilor Europene prin implementarea 
etapei a II-a a Programului Naţional de 
Dezvoltare Locală în perioada 2017-2020,  
în conformitate cu prevederile OUG 
nr.6/2017 pentru modificarea şi 
completarea unor acte normative, precum 
şi pentru stabilirea unor măsuri privind 
realizarea investiţiilor finanţate din fonduri 
publice, act normativ adoptat de Guvernul 
României la data de 18 ianuarie 2017, 
publicat în Monitorul Oficial  nr.62 din 25 
ianuarie 2017. 

665. Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice şi Fondurilor 
Europene Anexa 3/15 
 

Introducerea în Anexa 3/15 
a obiectivului de investiţii ”Grădiniţă” în localitatea Cumpăna, 
cu suma de 2.500 mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Robert-Nicolae Turcescu 

Motivaţia amendamentului 
În localitatea Cumpăna există peste 300 de 
copii care nu au loc în actualele grădiniţe, 
motiv pentru care nu frecventează 
învăţământul preşcolar.  
Sursa de finanţare: 
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Grupul parlamentar PMP Bugetul alocat Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administraţiei Publice şi 
Fondurilor Europene prin implementarea 
etapei a II-a a Programului Naţional de 
Dezvoltare Locală în perioada 2017-2020,  
în conformitate cu prevederile OUG 
nr.6/2017 pentru modificarea şi 
completarea unor acte normative, precum 
şi pentru stabilirea unor măsuri privind 
realizarea investiţiilor finanţate din fonduri 
publice, act normativ adoptat de Guvernul 
României la data de 18 ianuarie 2017, 
publicat în Monitorul Oficial  nr.62 din 25 
ianuarie 2017. 

666. Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și Fondurilor 
Europene 
Anexa 3/15 
 

Introducerea în Anexa 3/15 
a obiectivului de investiţii ”Renovare Biserică în localitatea 
Lespezi, comuna Dobromir”, cu suma de 450 mii lei.  
 
Autor: 
Deputat Robert-Nicolae Turcescu 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Biserica se află într-o stare de degradare 
avansată, nemaiputând fi utilizată în scopul 
unor servicii religioase. 
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul alocat Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administraţiei Publice şi 
Fondurilor Europene prin implementarea 
etapei a II-a a Programului Naţional de 
Dezvoltare Locală în perioada 2017-2020,  
în conformitate cu prevederile OUG 
nr.6/2017 pentru modificarea şi 
completarea unor acte normative, precum 
şi pentru stabilirea unor măsuri privind 
realizarea investiţiilor finanţate din fonduri 
publice, act normativ adoptat de Guvernul 
României la data de 18 ianuarie 2017, 
publicat în Monitorul Oficial  nr.62 din 25 
ianuarie 2017. 
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667. Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice şi Fondurilor 
Europene Anexa 3/15 
 
 

Introducerea în Anexa 3/15 
a obiectivului de investiţii ”Alimentare cu apă şi canalizare în 
comuna Dobromir”, cu suma de 11.250 mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Robert-Nicolae Turcescu 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
În cele 3 localităţi ale comunei Dobromir 
(Dobromir, Lespezi şi Văleni) nu există 
alimentare cu apă şi nici canalizare. 
 
Sursa de finanţare: 
Din bugetul alocat Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administraţiei Publice şi 
Fondurilor Europene prin implementarea 
etapei a II-a a Programului Naţional de 
Dezvoltare Locală în perioada 2017-2020,  
în conformitate cu prevederile OUG 
nr.6/2017 pentru modificarea şi 
completarea unor acte normative, precum 
şi pentru stabilirea unor măsuri privind 
realizarea investiţiilor finanţate din fonduri 
publice, act normativ adoptat de Guvernul 
României la data de 18 ianuarie 2017, 
publicat în Monitorul Oficial  nr.62 din 25 
ianuarie 2017. 

668. Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice şi Fondurilor 
Europene Anexa 3/15 
 
 

Introducerea în Anexa 3/15 
a obiectivului de investiţii ”Sala de sport la Şcoala Generală 
Eforie Nord”, cu suma de 833 mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Robert-Nicolae Turcescu 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Se propune admiterea amendamentului 
întrucât în prezent orele de educaţie fizică 
se desfăşoară într-o sală aflată la 300 de 
metri de clădirea în care se află sălile de 
clasă.  
Sursa de finanţare: 
Din bugetul alocat Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administraţiei Publice şi 
Fondurilor Europene prin implementarea 
etapei a II-a a Programului Naţional de 
Dezvoltare Locală în perioada 2017-2020,  
în conformitate cu prevederile OUG 
nr.6/2017 pentru modificarea şi 
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completarea unor acte normative, precum 
şi pentru stabilirea unor măsuri privind 
realizarea investiţiilor finanţate din fonduri 
publice, act normativ adoptat de Guvernul 
României la data de 18 ianuarie 2017, 
publicat în Monitorul Oficial  nr.62 din 25 
ianuarie 2017. 

669. Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și Fondurilor 
Europene 
Anexa 3/15   

Introducerea în Anexa 3/15 
a obiectivului de investiţii ”Construirea unui bloc de locuinţe 
pentru personalul medical în oraşul Hârşova”, cu suma de 150 
mii lei. 
 
 
Autor: 
Deputat Robert-Nicolae Turcescu 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
În vederea atragerii de medici specialişti la 
unitatea medicală din Hârșova, se impune 
construcţia unui bloc de locuinţe destinat 
acestora. De precizat e faptul că spitalul 
din localitate  deservește atât bolnavii din 
Hârșova cât și din localitățile limitrofe, pe 
o rază de 60 de km. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea fondului de rezervă al 
Guvernului. 

670. Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice şi Fondurilor 
Europene 
Anexa 3/15 
 

Introducerea în Anexa 3/15 
a obiectivului de investiţii ”Cantina socială în comuna Mereni, 
judeţul Constanţa”, cu suma de 900 mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Robert-Nicolae Turcescu 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Se propune admiterea amendamentului 
deoarece se doreşte înlocuirea programului 
”Cornul şi laptele” cu o masă caldă. De 
asemenea, se doreşte ca această cantină să 
fie folosită şi pentru a oferi o masă pe zi 
persoanelor din localitate care au o situaţie 
financiară precară.  
 
Sursa de finanţare: 
Din bugetul alocat Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administraţiei Publice şi 
Fondurilor Europene prin implementarea 
etapei a II-a a Programului Naţional de 
Dezvoltare Locală în perioada 2017-2020,  
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în conformitate cu prevederile OUG 
nr.6/2017 pentru modificarea şi 
completarea unor acte normative, precum 
şi pentru stabilirea unor măsuri privind 
realizarea investiţiilor finanţate din fonduri 
publice, act normativ adoptat de Guvernul 
României la data de 18 ianuarie 2017, 
publicat în Monitorul Oficial  nr.62 din 25 
ianuarie 2017. 

671. Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice şi Fondurilor 
Europene Anexa 3/15 
 

Introducerea în Anexa 3/15 
a obiectivului de investiţii ”Achiziţie utilaj deszăpezire şi 
curăţenie stradală în comuna Mereni”, cu suma de 225 mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Robert-Nicolae Turcescu 
Grupul parlamentar PMP 
 

Motivaţia amendamentului 
Este necesară achiziţionarea unui utilaj de 
deszăpezire şi curăţenie stradală în comuna 
Mereni, deoarece localitatea nu dispune de 
un astfel de utilaj, iar autorităţile locale 
sunt nevoite să închirieze cu sume foarte 
mari atunci când le este necesar. 
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul alocat Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administraţiei Publice şi 
Fondurilor Europene prin implementarea 
etapei a II-a a Programului Naţional de 
Dezvoltare Locală în perioada 2017-2020,  
în conformitate cu prevederile OUG 
nr.6/2017 pentru modificarea şi 
completarea unor acte normative, precum 
şi pentru stabilirea unor măsuri privind 
realizarea investiţiilor finanţate din fonduri 
publice, act normativ adoptat de Guvernul 
României la data de 18 ianuarie 2017, 
publicat în Monitorul Oficial  nr.62 din 25 
ianuarie 2017. 

672. Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice şi Fondurilor 

Introducerea în Anexa 3/15   a obiectivului de investiţii 
“Extindere reţea de apă potabilă în localitatea Mihai Viteazu şi 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară realizarea rețelei de apă 
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Europene Anexa 3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice şi Fonduri 
Europene Anexa 3/15 
 

înfiinţarea reţelei de apă potabilă în localitatea Sinoe ", cu 
suma de 2.250 mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Robert-Nicolae Turcescu 
Grupul parlamentar PMP 

potabilă în localitatea Sinoe, deoarece 
locuitorii nu beneficiază de apă potabilă. 
De asemenea, trebuie extinsă rețeaua de 
apă în localitatea Mihai Viteazu, pentru a 
elimina discrepanțele dintre locuitorii care 
beneficiază de apă curentă şi cei care nu 
au. Aceste investiții au un rol esențial în 
asigurarea unui trai minim decent și în 
eliminarea tuturor factorilor ce pot dăuna 
vieții populației prin consumul apei 
potabile necontrolată din punct de vedere 
bacteriologic.  
Sursa de finanţare: 
Din bugetul alocat Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administraţiei Publice şi 
Fondurilor Europene prin implementarea 
etapei a II-a a Programului Naţional de 
Dezvoltare Locală în perioada 2017-2020,  
în conformitate cu prevederile OUG 
nr.6/2017 pentru modificarea şi 
completarea unor acte normative, precum 
şi pentru stabilirea unor măsuri privind 
realizarea investiţiilor finanţate din fonduri 
publice, act normativ adoptat de Guvernul 
României la data de 18 ianuarie 2017, 
publicat în Monitorul Oficial  nr.62 din 25 
ianuarie 2017. 

673. Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice şi Fondurilor 
Europene Anexa 3/15 
 

Introducerea în Anexa 3/15  a obiectivului de investiţii 
"Realizare reţea de canalizare şi staţie de epurare în localităţile 
Mihai Viteazu şi Sinoe, judeţul Constanţa", cu suma de 7.128 
mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Robert-Nicolae Turcescu 

Motivaţia amendamentului Realizarea unui 
sistem de canalizare în localitățile Mihai 
Viteazu și Sinoe pentru apele menajere 
evacuate de la locuințe individuale, unități 
publice și sociale, unități culturale, școli, 
unități economice, este necesară în vederea 
creșterii gradului de confort al populației și 
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Grupul parlamentar PMP reducerii poluării mediului cauzată de 
deversările de ape menajere. 
Sursa de finanţare: 
Din bugetul alocat Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene prin implementarea 
etapei a II-a a Programului Național de 
Dezvoltare Locală în perioada 2017-2020,  
în conformitate cu prevederile OUG 
nr.6/2017 pentru modificarea și 
completarea unor acte normative, precum 
și pentru stabilirea unor măsuri privind 
realizarea investițiilor finanțate din fonduri 
publice, adoptat de Guvernul României la 
data de 18 ianuarie 2017, publicat în 
Monitorul Oficial  nr.62 din 25 ianuarie 
2017. 

674. Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și Fondurilor 
Europene 
Anexa 3/15 
 

Introducerea în Anexa 3/15 a obiectivului de investiţii „Sala 
de sport la Liceul I.C. Brătianu din comuna Nicolae 
Bălcescu”,cu suma de 850 mii lei.   
 
Autor: 
Deputat Robert-Nicolae Turcescu 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Se propune admiterea amendamentului 
întrucât în prezent elevii îşi desfăşoară ora 
de educaţie fizică în aer liber.  
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul alocat Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administraţiei Publice şi 
Fondurilor Europene prin implementarea 
etapei a II-a a Programului Naţional de 
Dezvoltare Locală în perioada 2017-2020,  
în conformitate cu prevederile OUG 
nr.6/2017 pentru modificarea şi 
completarea unor acte normative, precum 
şi pentru stabilirea unor măsuri privind 
realizarea investiţiilor finanţate din fonduri 
publice, act normativ adoptat de Guvernul 
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României la data de 18 ianuarie 2017, 
publicat în Monitorul Oficial  nr.62 din 25 
ianuarie 2017. 

675. Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice şi Fondurilor 
Europene Anexa 3/15 
 

Introducerea în Anexa 3/15 
a obiectivului de investiţii 
”Canalizare în comuna Peştera”, cu suma de 9.000 mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Robert-Nicolae Turcescu 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Cei peste 3.500 de locuitori ai comunei 
Peştera nu dispun în momentul de faţă de 
canalizare. 
 
Sursa de finanţare: 
Din bugetul alocat Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene prin implementarea 
etapei a II-a a Programului Național de 
Dezvoltare Locală în perioada 2017-2020,  
în conformitate cu prevederile OUG 
nr.6/2017 pentru modificarea și 
completarea unor acte normative, precum 
și pentru stabilirea unor măsuri privind 
realizarea investițiilor finanțate din fonduri 
publice, adoptat de Guvernul României la 
data de 18 ianuarie 2017, publicat în 
Monitorul Oficial  nr.62 din 25 ianuarie 
2017. 

676. Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice şi Fondurilor 
Europene Anexa 3/15 
 

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

Motivaţia amendamentului  
Se propune admiterea amendamentului 
întrucât nu există o sală de sport în comuna 
Săcele, iar copiii nu pot desfăşura activităţi 
sportive.  
 
Sursa de finanţare: 
Din bugetul alocat Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene prin implementarea 
etapei a II-a a Programului Național de 
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Dezvoltare Locală în perioada 2017-2020,  
în conformitate cu prevederile OUG 
nr.6/2017 pentru modificarea și 
completarea unor acte normative, precum 
și pentru stabilirea unor măsuri privind 
realizarea investițiilor finanțate din fonduri 
publice, adoptat de Guvernul României la 
data de 18 ianuarie 2017, publicat în 
Monitorul Oficial  nr.62 din 25 ianuarie 
2017. 

677. Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice şi Fondurilor 
Europene 
Anexa 3/15 
 

Introducerea în Anexa 3/15 
a obiectivului de investiţii ”Renovare dispensar comunal în 
Săcele”, cu suma de 90 mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Robert-Nicolae Turcescu 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Se propune admiterea amendamentului 
întrucât dispensarul din comuna Săcele 
este într-o stare de degradare avansată, 
nemaifiind renovat de mai bine de 15 ani.  
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul alocat Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene prin implementarea 
etapei a II-a a Programului Național de 
Dezvoltare Locală în perioada 2017-2020,  
în conformitate cu prevederile OUG 
nr.6/2017 pentru modificarea și 
completarea unor acte normative, precum 
și pentru stabilirea unor măsuri privind 
realizarea investițiilor finanțate din fonduri 
publice, act normativ adoptat de Guvernul 
României la data de 18 ianuarie 2017, 
publicat în Monitorul Oficial  nr.62 din 25 
ianuarie 2017. 

678. Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice şi Fondurilor 
Europene 

Introducerea în Anexa 3/15 a obiectivului de investiţii 
”Renovare dispensar medical”, cu suma de 150 mii lei. 
 

Motivaţia amendamentului  
Comuna Seimeni a fost afectată de 
alunecări de teren, printre pagubele 
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Anexa 3/15 
 

Autor: 
Deputat Robert-Nicolae Turcescu 
Grupul parlamentar PMP 

produse de acest fenomen fiind şi unul 
dintre pereţii dispensarului. Pentru ca 
activitatea medicală să se poată desfăşura, 
acesta trebuie reparat. 
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul alocat Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administraţiei Publice şi 
Fondurilor Europene prin implementarea 
etapei a II-a a Programului Naţional de 
Dezvoltare Locală în perioada 2017-2020,  
în conformitate cu prevederile OUG 
nr.6/2017 pentru modificarea şi 
completarea unor acte normative, precum 
şi pentru stabilirea unor măsuri privind 
realizarea investiţiilor finanţate din fonduri 
publice, act normativ adoptat de Guvernul 
României la data de 18 ianuarie 2017, 
publicat în Monitorul Oficial  nr.62 din 25 
ianuarie 2017. 

679. Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice şi Fondurilor 
Europene Anexa 3/15 
 

Introducerea în Anexa 3/15 
a obiectivului de investiţii ”Asfaltare si canalizare Cartiere 
Dobrogea 1 şi Dobrogea 2 din Mangalia”, cu suma de 23.000 
mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Robert-Nicolae Turcescu 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Se propune admiterea amendamentului 
întrucât cele două cartiere ale Mangaliei nu 
dispun de canalizare şi nici nu sunt 
asfaltate. Copiii sunt obligaţi să străbată 
zilnic kilometri întregi, prin noroi, doar 
pentru a ajunge la şcoală. 
 
Sursa de finanţare: 
Din bugetul alocat Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene prin implementarea 
etapei a II-a a Programului Național de 
Dezvoltare Locală în perioada 2017-2020,  
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în conformitate cu prevederile OUG 
nr.6/2017 pentru modificarea și 
completarea unor acte normative, precum 
și pentru stabilirea unor măsuri privind 
realizarea investițiilor finanțate din fonduri 
publice, adoptat de Guvernul României la 
data de 18 ianuarie 2017, publicat în 
Monitorul Oficial  nr.62 din 25 ianuarie 
2017. 

680. Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice şi Fondurilor 
Europene Anexa 3/15 
 
 

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

Motivaţia amendamentului 
Se impune introducerea alimentării cu gaze 
în comuna Saligny, deoarece majoritatea 
gospodăriilor se încălzesc cu combustibil 
solid.  
La o distanţă de numai 17 km, în 
municipiul Medgidia, se află conducta de 
gaze. 
 
Sursa de finanţare:  
Bugetul alocat Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administraţiei Publice şi 
Fondurilor Europene prin implementarea 
etapei a II-a a Programului Naţional de 
Dezvoltare Locală în perioada 2017-2020, 
în conformitate cu prevederile OUG 
nr.6/2017 pentru modificarea şi 
completarea unor acte normative, precum 
şi pentru stabilirea unor măsuri privind 
realizarea investiţiilor finanţate din fonduri 
publice, act normativ adoptat de Guvernul 
României la data de 18  
ianuarie 2017, publicat în Monitorul 
Oficial nr.62 din 25 ianuarie 2017.  
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681. Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice şi Fondurilor 
Europene Anexa 3/15 
 

Introducerea în Anexa 3/15 
a obiectivului de investiţii ”Construire sală de sport în 
Mangalia”cu suma de 8.000 mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Robert-Nicolae Turcescu 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Se propune admiterea amendamentului, 
întrucât există numeroase asociaţii 
sportive, cluburi cu caracter sportiv, în care 
sunt înscrişi sute de copii care nu îşi pot 
desfăşura activitatea, fiind nevoite să 
închirieze diverse spaţii, care nu sunt, de 
cele mai multe ori, utilate corespunzător.  
 
Sursa de finanţare: 
Din bugetul alocat Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene prin implementarea 
etapei a II-a a Programului Național de 
Dezvoltare Locală în perioada 2017-2020,  
în conformitate cu prevederile OUG 
nr.6/2017 pentru modificarea și 
completarea unor acte normative, precum 
și pentru stabilirea unor măsuri privind 
realizarea investițiilor finanțate din fonduri 
publice, adoptat de Guvernul României la 
data de 18 ianuarie 2017, publicat în 
Monitorul Oficial  nr.62 din 25 ianuarie 
2017. 

682. Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și Fondurilor 
Europene 
Anexa 3/15  

Introducerea în Anexa 3/15 
a obiectivului de investiţii ”Construire bloc de locuinţe pentru 
medici în Mangalia”, cu suma de 
10.000 mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Robert-Nicolae Turcescu 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Se impune construirea unui bloc de 
locuinţe, cu regim de înălţime P+6, cu un 
număr de 28 de apartamente a câte 2 
camere, pentru a se asigura prezenţa 
permanentă a medicilor care lucrează la 
spitalul din Mangalia. În prezent aceştia 
sunt nevoiţi să facă naveta spre localitatea 
de domiciliu, ceea ce duce la lipsa gărzilor 
pe timp de noapte şi imposibilitatea de a fi 
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prezenţi în timp util în spital în cazul unor 
urgenţe. Mai mult, secţia de ginecologie 
funcţionează doar pe timpul zilei, astfel 
încât, în cazul unei naşteri în timpul nopţii 
gravida este nevoita să se deplaseze la 
Constanţa, ceea ce necesită timp şi poate 
pune în pericol viaţa nou-născutului. 
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul alocat Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administraţiei Publice şi 
Fondurilor Europene prin implementarea 
etapei a II-a a Programului Naţional de 
Dezvoltare Locală în perioada 2017-2020,  
în conformitate cu prevederile OUG 
nr.6/2017 pentru modificarea şi 
completarea unor acte normative, precum 
şi pentru stabilirea unor măsuri privind 
realizarea investiţiilor finanţate din fonduri 
publice, act normativ adoptat de Guvernul 
României la data de 18 ianuarie 2017, 
publicat în Monitorul Oficial  nr.62 din 25 
ianuarie 2017. 

683. Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice şi Fondurilor 
Europene Anexa 3/15 
 

Introducerea în Anexa 3/15 
a obiectivului de investiţii ”Achiziţionare autobuze transport 
urban”, cu suma de 10.800 mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Robert-Nicolae Turcescu 
Grupul parlamentar PMP 
 

Motivaţia amendamentului  
Municipiul Mangalia nu dispune de un 
număr suficient de microbuze care să 
asigure transportul cetăţenilor pe raza 
municipiului şi a staţiunilor. Pentru ca 
transportul local să acopere toate rutele şi 
pentru ca timpul de aşteptare al călătorilor 
să fie redus, este nevoie de încă 20 de 
autobuze.  
 
Sursa de finanţare:  
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Bugetul alocat Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administraţiei Publice şi 
Fondurilor Europene prin implementarea 
etapei a II-a a Programului Naţional de 
Dezvoltare Locală în perioada 2017-2020,  
în conformitate cu prevederile OUG 
nr.6/2017 pentru modificarea şi 
completarea unor acte normative, precum 
şi pentru stabilirea unor măsuri privind 
realizarea investiţiilor finanţate din fonduri 
publice, act normativ adoptat de Guvernul 
României la data de 18 ianuarie 2017, 
publicat în Monitorul Oficial  nr.62 din 25 
ianuarie 2017. 

684. Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice şi Fondurilor 
Europene Anexa 3/15 
 

Introducerea în Anexa 3/15 
a obiectivului de investiţii 
”Construcţie  sediu administrativ parter, cu loc de joacă pentru 
copii şi împrejmuire sat Palazu Mic, comuna Mihail 
Kogălniceanu”,  cu suma de 503 mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Robert-Nicolae Turcescu 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului 
Lipsa unui spaţiu administrativ în satul 
Palazu Mic, comuna Mihail Kogălniceanu, 
îngreunează relaţia cetăţenilor cu 
autorităţile locale. De asemenea, în sat nu 
există nici un loc de joacă pentru copii, 
deşi numărul acestora este destul de 
consistent. 
 
Sursa de finanţare:  
Bugetul alocat Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administraţiei Publice şi 
Fondurilor Europene prin implementarea 
etapei a II-a a Programului Naţional de 
Dezvoltare Locală în perioada 2017-2020,  
în conformitate cu prevederile OUG 
nr.6/2017 pentru modificarea şi 
completarea unor acte normative, precum 
şi pentru stabilirea unor măsuri privind 
realizarea investiţiilor finanţate din fonduri 
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publice, act normativ adoptat de Guvernul 
României la data de 18 ianuarie 2017, 
publicat în Monitorul Oficial  nr.62 din 25 
ianuarie 2017. 

685. Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice şi Fondurilor 
Europene Anexa 3/15 
 

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

Motivaţia amendamentului 
Sediul Primăriei comunei Mihail 
Kogălniceanu a fost construit în anul 1952 
şi de atunci nu a mai fost nici consolidat, 
nici extins. Din cauza degradării clădirii, 
este nevoie urgentă de lucrări de 
consolidare, extindere şi renovare, aşa 
încât activitatea instituţiei să poată fi 
desfăşurată în condiţii decente şi sigure 
pentru cetăţeni. 
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul alocat Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administraţiei Publice şi 
Fondurilor Europene prin implementarea 
etapei a II-a a Programului Naţional de 
Dezvoltare Locală în perioada 2017-2020,  
în conformitate cu prevederile OUG 
nr.6/2017 pentru modificarea şi 
completarea unor acte normative, precum 
şi pentru stabilirea unor măsuri privind 
realizarea investiţiilor finanţate din fonduri 
publice, act normativ adoptat de Guvernul 
României la data de 18 ianuarie 2017, 
publicat în Monitorul Oficial  nr.62 din 25 
ianuarie 2017. 

686. Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice şi Fondurilor 
Europene Anexa 3/15 
 

Introducerea în Anexa 3/15 
a obiectivului 
”Branşamente de apă şi racorduri, comuna Mihail 
Kogălniceanu”, cu suma de 1.300 mii lei. 

Motivaţia amendamentului 
În comuna Mihail Kogălniceanu există 
reţea de apă, însă nu poate fi folosită din 
lipsa branşamentelor şi a racordurilor. 
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Autor: 
Deputat Robert-Nicolae Turcescu 
Grupul parlamentar PMP 

 
Sursa de finanţare: 
Din bugetul alocat Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene prin implementarea 
etapei a II-a a Programului Național de 
Dezvoltare Locală în perioada 2017-2020,  
în conformitate cu prevederile OUG 
nr.6/2017 pentru modificarea și 
completarea unor acte normative, precum 
și pentru stabilirea unor măsuri privind 
realizarea investițiilor finanțate din fonduri 
publice, adoptat de Guvernul României la 
data de 18 ianuarie 2017, publicat în 
Monitorul Oficial  nr.62 din 25 ianuarie 
2017. 

687. Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice şi Fondurilor 
Europene Anexa 3/15 
 

Introducerea în Anexa 3/15 
a obiectivului de investiţii ”Construcţie grădiniţă în oraşul 
Negru Vodă”, cu suma de 1.440 mii lei. 
 
 
Autor: 
Deputat Robert-Nicolae Turcescu 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Oraşul Negru Vodă are o populaţie de 
aproximativ 6000 de locuitori, însă 
comunitatea se confruntă cu problema 
lipsei unei grădiniţe cu program prelungit.  
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul alocat Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administraţiei Publice şi 
Fondurilor Europene prin implementarea 
etapei a II-a a Programului Naţional de 
Dezvoltare Locală în perioada 2017-2020,  
în conformitate cu prevederile OUG 
nr.6/2017 pentru modificarea şi 
completarea unor acte normative, precum 
şi pentru stabilirea unor măsuri privind 
realizarea investiţiilor finanţate din fonduri 
publice, act normativ adoptat de Guvernul 
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României la data de 18 ianuarie 2017, 
publicat în Monitorul Oficial  nr.62 din 25 
ianuarie 2017. 

688. Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice şi Fondurilor 
Europene + Anexa 3/15/26 
Cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 

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

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school. 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 

689. Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice şi Fondurilor 
Europene + Anexa 3/15/26 
Cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 

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

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
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timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school. 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 

690. Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice şi Fondurilor 
Europene + Anexa 3/15/26 
Cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 

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

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school. 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 

691. Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice şi Fondurilor 
Europene + Anexa 3/15/26 
Cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 

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

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
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domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school. 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 

692. Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice şi Fondurilor 
Europene + Anexa 3/15/26 
Cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 

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

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 

693. Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice şi Fondurilor 
Europene + Anexa 3/15/26 
Cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 

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

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
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construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school. 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 

694. Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice şi Fondurilor 
Europene + Anexa 3/15/26 
Cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 

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

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school. 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 

695. Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice şi Fondurilor 
Europene + Anexa 3/15/26 
Cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 

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

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
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a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school. 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 

696. Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice şi Fondurilor 
Europene + Anexa 3/15/26 
Cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 

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

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 

697. Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice şi Fondurilor 
Europene + Anexa 3/15/26 

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

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
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Cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 

 
Autor: 
Deputat Robert-Nicolae Turcescu 
Grupul parlamentar PMP 

de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school. 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 

698. Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice şi Fondurilor 
Europene + Anexa 3/15/26 
Cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 

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

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school. 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 
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699. Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice şi Fondurilor 
Europene + Anexa 3/15/26 
Cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 

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

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school. 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 

700. Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice şi Fondurilor 
Europene + Anexa 3/15/26 
Cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 

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

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school. 
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Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 

701. Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice şi Fondurilor 
Europene + Anexa 3/15/26 
Cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 

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

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school. 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 

702. Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice şi Fondurilor 
Europene + Anexa 3/15/26 
Cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 

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

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
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timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school. 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 

703. Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice şi Fondurilor 
Europene + Anexa 3/15/26 
Cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 

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

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school. 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 

704. Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice şi Fondurilor 
Europene + Anexa 3/15/26 
Cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 

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

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
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domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school. 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 

705. Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice şi Fondurilor 
Europene + Anexa 3/15/26 
Cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 

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

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school. 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 

706. Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice şi Fondurilor 
Europene + Anexa 3/15/26 
Cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 

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

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
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conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school. 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 

707. Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice şi Fondurilor 
Europene + Anexa 3/15/26 
Cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 

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

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school. 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 

708. Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice şi Fondurilor 
Europene + Anexa 3/15/26 
Cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 

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

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
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național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school. 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 

709. Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice şi Fondurilor 
Europene + Anexa 3/15/26 
Cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 

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

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school. 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 

710. Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice şi Fondurilor 
Europene + Anexa 3/15/26 
Cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 

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

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

Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school. 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 

711. Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice şi Fondurilor 
Europene + Anexa 3/15/26 
Cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 

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

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school. 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 

712. Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice şi Fondurilor 
Europene + Anexa 3/15/26 

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

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
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Cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 

Autor: 
Deputat Robert-Nicolae Turcescu 
Grupul parlamentar PMP 

de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school. 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 

713. Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice şi Fondurilor 
Europene + Anexa 3/15/26 
Cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 

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

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school. 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 
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714. Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice şi Fondurilor 
Europene + Anexa 3/15/26 
Cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 

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

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school. 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 

715. Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice şi Fondurilor 
Europene + Anexa 3/15/26 
Cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 

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

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school. 
Sursa de finanțare:  
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Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 

716. Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice şi Fondurilor 
Europene + Anexa 3/15/26 
Cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 

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

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school. 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 

717. Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice şi Fondurilor 
Europene + Anexa 3/15/26 
Cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 

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

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
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de creșe, grădiniţe și unități after-school. 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 

718. Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice şi Fondurilor 
Europene + Anexa 3/15/26 
Cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 

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

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school. 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 

719. Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice şi Fondurilor 
Europene + Anexa 3/15/26 
Cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 

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

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
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“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school. 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 

720. Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice şi Fondurilor 
Europene + Anexa 3/15/26 
Cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 

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

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school. 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 

721. Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice şi Fondurilor 
Europene + Anexa 3/15/26 
Cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 

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

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



 365 

2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school. 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 

722. Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice şi Fondurilor 
Europene + Anexa 3/15/26 
Cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 

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

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school. 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 

723. Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice şi Fondurilor 
Europene + Anexa 3/15/26 
Cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 

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

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
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construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school. 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 

724. Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice şi Fondurilor 
Europene + Anexa 3/15/26 
Cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 

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

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 

725. Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice şi Fondurilor 
Europene + Anexa 3/15/26 
Cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 

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

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

Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 

726. Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice şi Fondurilor 
Europene + Anexa 3/15/26 
Cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 

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

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 
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727. Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice şi Fondurilor 
Europene + Anexa 3/15/26 
Cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 

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

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 

728. Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice şi Fondurilor 
Europene + Anexa 3/15/26 
Cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 

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

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school. 
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Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 

729. Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice şi Fondurilor 
Europene + Anexa 3/15/26 
Cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 

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

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 

730. Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice şi Fondurilor 
Europene + Anexa 3/15/26 
Cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 

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

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
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domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 

731. Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administrației Publice și Fondurilor 
Europene 
Anexa 3/25 

Introducerea în Anexa 3/27 
a obiectivului de investiţii ”Extindere Biblioteca Municipală 
Mangalia”, cu suma de 4.500 mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Robert-Nicolae Turcescu 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Se propune admiterea amendamentului, 
întrucât Biblioteca Municipala din 
Mangalia nu dispune de spaţiu suficient 
pentru depozitarea cărţilor, o parte dintre 
acestea fiind păstrate în condiţii improprii. 
De asemenea, cititorii nu beneficiază de un 
spaţiu adecvat în interiorul bibliotecii în 
care să poată citi.  
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul de stat – Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administrației Publice și 
Fondurilor Europene – Resurse generale 
 

732. Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice şi Fondurilor 
Europene + Anexa 3/15/26 
Cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 

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

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
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domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 

733. Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice şi Fondurilor 
Europene + Anexa 3/15/26 
Cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 

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

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 

734. Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice şi Fondurilor 
Europene + Anexa 3/15/26 
Cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 

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

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
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național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 

735. Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice şi Fondurilor 
Europene + Anexa 3/15/26 
Cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 

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

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 

736. Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice şi Fondurilor 
Europene + Anexa 3/15/26 

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

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
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Cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 

Autor: 
Deputat Robert-Nicolae Turcescu 
Grupul parlamentar PMP 

de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 

737. Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice şi Fondurilor 
Europene + Anexa 3/15/26 
Cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 

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

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 



 374 

– etapa a II-a. 
738. Ministerul Dezvoltării Regionale, 

Administraţiei Publice şi Fondurilor 
Europene + Anexa 3/15/26 
Cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 

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

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 

739. Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice şi Fondurilor 
Europene + Anexa 3/15/26 
Cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 

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

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
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de creșe, grădiniţe și unități after-school. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 

740. Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice şi Fondurilor 
Europene + Anexa 3/15/26 
Cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 

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

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 

741. Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administrației Publice și Fondurilor 
Europene 
Anexa 3/25 

Introducerea în Anexa 3/27 
a obiectivului de investiţii 
”Renovare Cămin Cultural din localitatea Văleni, comuna 
Dobromir”, cu suma 1.350 mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Robert-Nicolae Turcescu 
Grupul parlamentar PMP 
 

Motivaţia amendamentului  
Clădirea se află într-o stare avansată de 
degradare, motiv pentru care în interior nu 
mai pot fi desfăşurate nici un fel de 
activităţi.  
Mai mult, renovarea este urgentă deoarece 
locaţia poate fi utilizată şi în Proiectul ”O 
masă caldă pentru elevi”, comuna 
Dobromir fiind singura comună din judeţul 
Constanţa aleasă de către Guvernul 
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României pentru acest proiect. 
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul de stat – Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administrației Publice și 
Fondurilor Europene – Resurse generale 
 

742. Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice şi Fondurilor 
Europene + Anexa 3/15/26 
Cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 

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

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 

743. Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice şi Fondurilor 
Europene + Anexa 3/15/26 
Cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 

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

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
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construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 

744. Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice şi Fondurilor 
Europene + Anexa 3/15/26 
Cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 

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

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 

745. Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice şi Fondurilor 
Europene + Anexa 3/15/26 
Cod program 1725 “Programul Național de 

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

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
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Dezvoltare Locală Etapa a II-a” Deputat Robert-Nicolae Turcescu 
Grupul parlamentar PMP 

comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 

746. Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice şi Fondurilor 
Europene + Anexa 3/15/26 
Cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 

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

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 
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747. Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administrației Publice și Fondurilor 
Europene 
Anexa 3/25 

Introducerea în Anexa 3/27 
a obiectivului de investiţii 
„Construire Casa de Cultură Costineşti” cu suma de 1.125 mii 
lei. 
 
Autor: 
Deputat Robert-Nicolae Turcescu 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Se propune admiterea amendamentului 
deoarece comuna Costineşti nu are o Casă 
de Cultură necesară pentru desfăşurarea 
diverselor activităţi artistice şi culturale, 
spectacole, serbări ,etc. Aceste evenimente  
se desfăşoară în prezent în sala de sport . 
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul de stat – Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administrației Publice și 
Fondurilor Europene – Resurse generale 

748. Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice şi Fondurilor 
Europene + Anexa 3/15/26 
Cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 

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

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school. 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 

749. Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

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

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



 380 

Deputat Adrian Todoran 
Grupul parlamentar PMP 

comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 
 

750. Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

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

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
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– etapa a II-a. 
 

751. Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

Finanțarea obiectivului de investiții „Construirea unei creșe în 
comuna Asuaju de Sus, județul Maramureş” cu suma de 956 
mii lei 
 
Autor: 
Deputat Adrian Todoran 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 
 

752. Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

Finanțarea obiectivului de investiții „Construirea unei creșe în 
comuna Băiţa de sub Codru, județul Maramureş” cu suma de 
956 mii lei 
 
Autor: 
Deputat Adrian Todoran 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
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“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 
 

753. Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

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

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 
 

754. Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

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

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
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a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 
 

755. Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

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

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 
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756. Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

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

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 
 

757. Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

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

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
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de creșe, grădiniţe și unități after-school. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 
 

758. Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

Finanțarea obiectivului de investiții „Construirea unei creșe în 
comuna Bogdan Vodă, județul Maramureş” cu suma de 956 
mii lei 
 
Autor: 
Deputat Adrian Todoran 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 
 

759. Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

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

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
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construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 
 

760. Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

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

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 
 

761. Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 

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

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea creditelor 
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Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

 
Autor: 
Deputat Adrian Todoran 
Grupul parlamentar PMP 

bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 
 

762. Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

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

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school. 
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Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 
 

763. Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

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

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 
 

764. Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

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

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
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2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 
 

765. Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

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

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul Naţional de Dezvoltare Locală 
– etapa a II-a. 
 

766. Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

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

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
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Deputat Adrian Todoran 
Grupul parlamentar PMP 

comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul Naţional de Dezvoltare Locală 
– etapa a II-a. 
 

767. Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

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

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul Naţional de Dezvoltare Locală 
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– etapa a II-a. 
 

768. Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

Finanțarea obiectivului de investiții „Construirea unei creșe în 
comuna Copalnic-Mănăştur, județul Maramureş” cu suma de 
956 mii lei 
 
Autor: 
Deputat Adrian Todoran 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul Naţional de Dezvoltare Locală 
– etapa a II-a. 
 

769. Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

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

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
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“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul Naţional de Dezvoltare Locală 
– etapa a II-a. 
 

770. Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

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

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul Naţional de Dezvoltare Locală 
– etapa a II-a. 
 

771. Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

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

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
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a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul Naţional de Dezvoltare Locală 
– etapa a II-a. 
 

772. Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

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

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul Naţional de Dezvoltare Locală 
– etapa a II-a. 
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773. Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

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

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul Naţional de Dezvoltare Locală 
– etapa a II-a. 
 

774. Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

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

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
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de creșe, grădiniţe și unități after-school. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul Naţional de Dezvoltare Locală 
– etapa a II-a. 
 

775. Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

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

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul Naţional de Dezvoltare Locală 
– etapa a II-a. 
 
 

776. Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

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

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
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național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul Naţional de Dezvoltare Locală 
– etapa a II-a. 
 

777. Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

Finanțarea obiectivului de investiții „Construirea unei creșe în 
comuna Groşii Ţibleşului, județul Maramureş” cu suma de 
956 mii lei 
 
Autor: 
Deputat Adrian Todoran 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul Naţional de Dezvoltare Locală 
– etapa a II-a. 
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778. Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

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

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul Naţional de Dezvoltare Locală 
– etapa a II-a. 
 

779. Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

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

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
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de creșe, grădiniţe și unități after-school. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul Naţional de Dezvoltare Locală 
– etapa a II-a. 
 

780. Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

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

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul Naţional de Dezvoltare Locală 
– etapa a II-a. 
 

781. Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

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

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
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construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul Naţional de Dezvoltare Locală 
– etapa a II-a. 
 

782. Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

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

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul Naţional de Dezvoltare Locală 
– etapa a II-a. 
 

783. Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 

Finanțarea obiectivului de investiții „Construirea unei creșe în 
comuna Oarţa de Jos, județul Maramureş” cu suma de 956 mii 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea creditelor 
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Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

lei 
 
Autor: 
Deputat Adrian Todoran 
Grupul parlamentar PMP 

bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul Naţional de Dezvoltare Locală 
– etapa a II-a. 
 

784. Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

Finanțarea obiectivului de investiții „Construirea unei creșe în 
comuna Ocna Şugatag, județul Maramureş” cu suma de 956 
mii lei 
 
Autor: 
Deputat Adrian Todoran 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school. 
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Sursa de finanțare:  
Programul Naţional de Dezvoltare Locală 
– etapa a II-a. 
 

785. Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

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

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul Naţional de Dezvoltare Locală 
– etapa a II-a. 
 

786. Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

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

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
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2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul Naţional de Dezvoltare Locală 
– etapa a II-a. 
 

787. Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

Finanțarea obiectivului de investiții „Construirea unei creșe în 
comuna Poienile de sub Munte, județul Maramureş” cu suma 
de 956 mii lei 
 
Autor: 
Deputat Adrian Todoran 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul Naţional de Dezvoltare Locală 
– etapa a II-a. 
 

788. Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

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

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
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Autor: 
Deputat Adrian Todoran 
Grupul parlamentar PMP 

comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul Naţional de Dezvoltare Locală 
– etapa a II-a. 
 

789. Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

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

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul Naţional de Dezvoltare Locală 
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– etapa a II-a. 
 

790. Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

Finanțarea obiectivului de investiții „Construirea unei creșe în 
comuna Remetea Chioarului, județul Maramureş” cu suma de 
956 mii lei 
 
Autor: 
Deputat Adrian Todoran 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul Naţional de Dezvoltare Locală 
– etapa a II-a. 
 

791. Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

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

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
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“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul Naţional de Dezvoltare Locală 
– etapa a II-a. 
 

792. Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

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

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul Naţional de Dezvoltare Locală 
– etapa a II-a. 
 

793. Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

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

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
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Grupul parlamentar PMP a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul Naţional de Dezvoltare Locală 
– etapa a II-a. 
 

794. Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

Finanțarea obiectivului de investiții „Construirea unei creșe în 
comuna Rona de Sus, județul Maramureş” cu suma de 956 mii 
lei 
 
Autor: 
Deputat Adrian Todoran 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul Naţional de Dezvoltare Locală 
– etapa a II-a. 
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795. Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

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

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul Naţional de Dezvoltare Locală 
– etapa a II-a. 
 

796. Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

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

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
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de creșe, grădiniţe și unități after-school. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul Naţional de Dezvoltare Locală 
– etapa a II-a. 
 

797. Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

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

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul Naţional de Dezvoltare Locală 
– etapa a II-a. 
 

798. Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

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

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
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construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul Naţional de Dezvoltare Locală 
– etapa a II-a. 
 

799. Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

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

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul Naţional de Dezvoltare Locală 
– etapa a II-a. 
 

800. Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 

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

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea creditelor 
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Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

 
Autor: 
Deputat Adrian Todoran 
Grupul parlamentar PMP 

bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul Naţional de Dezvoltare Locală 
– etapa a II-a. 
 

801. Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

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

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school. 
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Sursa de finanțare:  
Programul Naţional de Dezvoltare Locală 
– etapa a II-a. 
 

802. Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

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

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul Naţional de Dezvoltare Locală 
– etapa a II-a. 
 

803. Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

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

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
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2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul Naţional de Dezvoltare Locală 
– etapa a II-a. 
 

804. Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

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

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul Naţional de Dezvoltare Locală 
– etapa a II-a. 
 

805. Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

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

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
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Autor: 
Deputat Adrian Todoran 
Grupul parlamentar PMP 

comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul Naţional de Dezvoltare Locală 
– etapa a II-a. 
 

806. Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

Finanțarea obiectivului de investiții „Construirea unei creșe în 
comuna Suciu de Sus, județul Maramureş” cu suma de 956 
mii lei 
 
Autor: 
Deputat Adrian Todoran 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul Naţional de Dezvoltare Locală 
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– etapa a II-a. 
 

807. Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

Finanțarea obiectivului de investiții „Construirea unei creșe în 
comuna Vadu Izei, județul Maramureş” cu suma de 956 mii 
lei 
 
Autor: 
Deputat Adrian Todoran 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul Naţional de Dezvoltare Locală 
– etapa a II-a. 
 

808. Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

Finanțarea obiectivului de investiții „Construirea unei creșe în 
comuna Valea Chioarului, județul Maramureş” cu suma de 
956 mii lei 
 
Autor: 
Deputat Adrian Todoran 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
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“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul Naţional de Dezvoltare Locală 
– etapa a II-a. 
 

809. Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

Finanțarea obiectivului de investiții „Construirea unei creșe în 
comuna Vima Mică, județul Maramureş” cu suma de 956 mii 
lei 
 
Autor: 
Deputat Adrian Todoran 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul Naţional de Dezvoltare Locală 
– etapa a II-a. 
 

810. Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

Suplimentarea creditelor bugetare în anul 2018 cu suma de 
9.655 mii lei pentru extindere alimentare cu apă orașul Târgu 
Lăpuș în localitățile apărționătoare Boiereni, Borcut, 
Fântânele și Inău, jud. Maramureș. 
 
Autor:  

La primăria orașului Târgu Lăpuș s-au 
primit cereri pentru finanţarea lucrărilor de 
extindere a rețelei de alimentare cu apă. 
Lipsa acesteia în localitățile menționate 
generează mari dificultăți cetățenilor. Se 
solicită admiterea amendamentului 
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Deputat Adrian Todoran 
Grupul parlamentar PMP 

deoarece primăria orașului nu dispune de 
resurse financiare suficiente pentru o 
asemenea construcţie. Bugetul Local 
contribuie cu 405 mii lei. 
 
Sursa de finanțare: din bugetul de stat 
alocat MDRAPFE  în cadrul implementării 
PNDL -2 sursa de finanțare 
complementară pentru bugetele locale în 
perioada 2018-2020, în conformitate cu 
prevederile OUG nr.6/2017. 

811. Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

Suplimentarea creditelor bugetare în anul 2018 cu suma de 
1.150 mii lei pentru reabilitare şi modernizare Grădiniţa cu 
Program Prelungit, Târgu Lăpuş, str. Mihai Eminescu, nr. 2, 
jud. Maramureş. 
 
Autor:  
Deputat Adrian Todoran 
Grupul parlamentar PMP 

Se solicită admiterea amendamentului 
întrucât este nevoie de modernizarea şi 
dotarea grădiniţei pentru a genera condiţii 
optime pentru copiii din învăţământul 
preşcolar. Grădiniţa are nevoie de 
reabilitare interior (uşi, geamuri, pardosele, 
mobilier). Bugetul local contribuie cu 83 
mii lei. 
 
Sursa de finanțare: Bugetul de stat - 
Ministerul Educaţiei Naţionale - Resurse 
generale. 

812. Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

Suplimentarea creditelor bugetare în anul 2018 cu suma de 
1.061 mii lei pentru reabilitare şi modernizare Liceul 
Tehnologic Grigore Moisil, Corp B, Târgu Lăpuş, str. Mihai 
Eminescu, nr. 3-5, jud. Maramureş. 
 
Autor:  
Deputat Adrian Todoran 
Grupul parlamentar PMP  

Se solicită admiterea amendamentului 
întrucât este nevoie de modernizarea şi 
dotarea şcolii pentru a genera condiţii 
prielnice privind învăţământul din 
localitate. Bugetul local contribuie cu 70 
mii lei. 
 
Sursa de finanțare: Bugetul de stat - 
Ministerul Educaţiei Naţionale - Resurse 
generale. 



 417 

813. Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

Suplimentarea creditelor bugetare în anul 2018 cu suma de 
548 mii lei pentru reabilitare şi modernizare Şcoala 
Gimnazială Nicolae Steinhardt, Corp B, Târgu Lăpuş, sat 
Rohia, nr. 152, jud. Maramureş. 
 
Autor:  
Deputat Adrian Todoran 
Grupul parlamentar PMP  

Se solicită admiterea amendamentului 
întrucât, la momentul actual, şcoala nu este 
capabilă să ofere elevilor condiţiile 
prielnice pentru dezvoltare. Sunt necesare 
atât reabilitarea, cât şi modernizarea şcolii, 
în vederea conferirii unor condiţii decente 
şi sigure pentru elevi. Bugetul local 
contribuie cu 61 mii lei. 
 
Sursa de finanțare: Bugetul de stat - 
Ministerul Educaţiei Naţionale - Resurse 
generale. 

814. Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

Suplimentarea creditelor bugetare în anul 2018 cu suma de 
5.808 mii lei pentru extindere alimentare cu apă din reţeaua 
oraşului Târgu Lăpuş în localităţile aparţinătoare Dămăcuşeni, 
Rogoz şi Răzoare, jud. Maramureş. 
 
Autor:  
Deputat Adrian Todoran 
Grupul parlamentar PMP  

La primăria orașului Târgu Lăpuș s-au 
primit cereri pentru finanţarea lucrărilor de 
extindere a rețelei de alimentare cu apă. 
Lipsa acesteia în localitățile menționate 
generează mari dificultăți cetățenilor. Se 
solicită admiterea amendamentului 
deoarece primăria orașului nu dispune de 
resurse financiare suficiente pentru o 
asemenea construcţie. Bugetul Local 
contribuie cu 255 mii lei. 
 
Sursa de finanțare: din bugetul de stat 
alocat MDRAPFE  în cadrul implementării 
PNDL -2 sursa de finanțare 
complementară pentru bugetele locale în 
perioada 2018-2020, în conformitate cu 
prevederile OUG nr.6/2017.  

815. Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

Suplimentarea creditelor bugetare în anul 2018 cu suma de 
18.250 mii lei pentru modernizare infrastructură drumuri 
comunale în oraşul Târgu Lăpuş. 
 
Autor:  

Se solicită admiterea amendamentului 
întrucât transportul în localităţile 
aparţinătoare se desfăşoară cu mult sub 
condiţii decente. În primul rând, din cauza 
stadiului actual de dezvoltare precară a 
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Deputat Adrian Todoran 
Grupul parlamentar PMP  

infrastructurii de transport, siguranţa 
cetăţenilor este pusă în pericol zi de zi. În 
aceeaşi măsură, dezvoltarea infrastructurii 
rutiere atrage după sine dezvoltarea 
economică a întregii zone. Bugetul local 
contribuie cu suma de 760 mii lei. 
 
Sursa de finanțare: din bugetul de stat 
alocat MDRAPFE  în cadrul implementării 
PNDL -2 sursa de finanțare 
complementară pentru bugetele locale în 
perioada 2018-2020, în conformitate cu 
prevederile OUG nr.6/2017. 

816. Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

Finanțarea obiectivului de investiții „Construirea unei creșe în 
comuna Adâncata, județul Suceava” cu suma de 956 mii lei 
 
Autor: 
Deputat Eugen Tomac 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 
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817. Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

Finanțarea obiectivului de investiții „Construirea unei creșe în 
comuna Arbore, județul Suceava” cu suma de 956 mii lei 
 
Autor: 
Deputat Eugen Tomac 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 
 

818. Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

Finanțarea obiectivului de investiții „Construirea unei creșe în 
comuna Baia, județul Suceava” cu suma de 956 mii lei 
 
Autor: 
Deputat Eugen Tomac 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
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de creșe, grădiniţe și unități after-school. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 
 

819. Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

Finanțarea obiectivului de investiții „Construirea unei creșe în 
comuna Bălăceana, județul Suceava” cu suma de 956 mii lei 
 
Autor: 
Deputat Eugen Tomac 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 
 

820. Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

Finanțarea obiectivului de investiții „Construirea unei creșe în 
comuna Bălcăuţi, județul Suceava” cu suma de 956 mii lei 
 
Autor: 
Deputat Eugen Tomac 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
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construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 
 

821. Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

Finanțarea obiectivului de investiții „Construirea unei creșe în 
comuna Berchişeşti, județul Suceava” cu suma de 956 mii lei 
 
Autor: 
Deputat Eugen Tomac 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 
 

822. Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 

Finanțarea obiectivului de investiții „Construirea unei creșe în 
comuna Bicaz, județul Suceava” cu suma de 956 mii lei 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea creditelor 
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Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

 
Autor: 
Deputat Eugen Tomac 
Grupul parlamentar PMP 

bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 
 

823. Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

Finanțarea obiectivului de investiții „Construirea unei creșe în 
comuna Bilca, județul Suceava” cu suma de 956 mii lei 
 
Autor: 
Deputat Eugen Tomac 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school. 
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Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 
 

824. Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

Finanțarea obiectivului de investiții „Construirea unei creșe în 
comuna Bogdăneşti, județul Suceava” cu suma de 956 mii lei 
 
Autor: 
Deputat Eugen Tomac 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 
 

825. Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

Finanțarea obiectivului de investiții „Construirea unei creșe în 
comuna Boroaia, județul Suceava” cu suma de 956 mii lei 
 
Autor: 
Deputat Eugen Tomac 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
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2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 
 

826. Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

Finanțarea obiectivului de investiții „Construirea unei creșe în 
comuna Bosanci, județul Suceava” cu suma de 956 mii lei 
 
Autor: 
Deputat Eugen Tomac 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 
 

827. Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

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

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
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Deputat Eugen Tomac 
Grupul parlamentar PMP 

comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 
 

828. Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

Finanțarea obiectivului de investiții „Construirea unei creșe în 
comuna Breaza, județul Suceava” cu suma de 956 mii lei 
 
Autor: 
Deputat Eugen Tomac 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
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– etapa a II-a. 
 

829. Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

Finanțarea obiectivului de investiții „Construirea unei creșe în 
comuna Brodina, județul Suceava” cu suma de 956 mii lei 
 
Autor: 
Deputat Eugen Tomac 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 
 

830. Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

Finanțarea obiectivului de investiții „Construirea unei creșe în 
comuna Buneşti, județul Suceava” cu suma de 956 mii lei 
 
Autor: 
Deputat Eugen Tomac 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
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“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 
 

831. Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

Finanțarea obiectivului de investiții „Construirea unei creșe în 
comuna Burla, județul Suceava” cu suma de 956 mii lei 
 
Autor: 
Deputat Eugen Tomac 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 
 

832. Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

Finanțarea obiectivului de investiții „Construirea unei creșe în 
comuna Cacica, județul Suceava” cu suma de 956 mii lei 
 
Autor: 
Deputat Eugen Tomac 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
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a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 
 

833. Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

Finanțarea obiectivului de investiții „Construirea unei creșe în 
comuna Calafindeşti, județul Suceava” cu suma de 956 mii lei 
 
Autor: 
Deputat Eugen Tomac 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 
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834. Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

Finanțarea obiectivului de investiții „Construirea unei creșe în 
comuna Capu Câmpului, județul Suceava” cu suma de 956 mii 
lei 
 
Autor: 
Deputat Eugen Tomac 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul Naţional de Dezvoltare Locală 
– etapa a II-a. 
 

835. Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

Finanțarea obiectivului de investiții „Construirea unei creșe în 
comuna Cârlibaba, județul Suceava” cu suma de 956 mii lei 
 
Autor: 
Deputat Eugen Tomac 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
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de creșe, grădiniţe și unități after-school. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul Naţional de Dezvoltare Locală 
– etapa a II-a. 
 

836. Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

Finanțarea obiectivului de investiții „Construirea unei creșe în 
comuna Ciocăneşti, județul Suceava” cu suma de 956 mii lei 
 
Autor: 
Deputat Eugen Tomac 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul Naţional de Dezvoltare Locală 
– etapa a II-a. 
 

837. Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

Finanțarea obiectivului de investiții „Construirea unei creșe în 
comuna Ciprian Porumbescu, județul Suceava” cu suma de 
956 mii lei 
 
Autor: 
Deputat Eugen Tomac 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
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construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul Naţional de Dezvoltare Locală 
– etapa a II-a. 
 

838. Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

Finanțarea obiectivului de investiții „Construirea unei creșe în 
comuna Comăneşti, județul Suceava” cu suma de 956 mii lei 
 
Autor: 
Deputat Eugen Tomac 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul Naţional de Dezvoltare Locală 
– etapa a II-a. 
 

839. Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 

Finanțarea obiectivului de investiții „Construirea unei creșe în 
comuna Cornu Luncii, județul Suceava” cu suma de 956 mii 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea creditelor 
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Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

lei 
 
Autor: 
Deputat Eugen Tomac 
Grupul parlamentar PMP 

bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul Naţional de Dezvoltare Locală 
– etapa a II-a. 
 

840. Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

Finanțarea obiectivului de investiții „Construirea unei creșe în 
comuna Coşna, județul Suceava” cu suma de 956 mii lei 
 
Autor: 
Deputat Eugen Tomac 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school. 
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Sursa de finanțare:  
Programul Naţional de Dezvoltare Locală 
– etapa a II-a. 
 

841. Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

Finanțarea obiectivului de investiții „Construirea unei creșe în 
comuna Crucea, județul Suceava” cu suma de 956 mii lei 
 
Autor: 
Deputat Eugen Tomac 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul Naţional de Dezvoltare Locală 
– etapa a II-a. 
 

842. Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

Finanțarea obiectivului de investiții „Construirea unei creșe în 
comuna Dărmăneşti, județul Suceava” cu suma de 956 mii lei 
 
Autor: 
Deputat Eugen Tomac 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
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2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul Naţional de Dezvoltare Locală 
– etapa a II-a. 
 

843. Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

Finanțarea obiectivului de investiții „Construirea unei creșe în 
comuna Dolheşti, județul Suceava” cu suma de 956 mii lei 
 
Autor: 
Deputat Eugen Tomac 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul Naţional de Dezvoltare Locală 
– etapa a II-a. 
 

844. Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

Finanțarea obiectivului de investiții „Construirea unei creșe în 
comuna Dorna-Arini, județul Suceava” cu suma de 956 mii lei 
 
Autor: 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
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Deputat Eugen Tomac 
Grupul parlamentar PMP 

comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul Naţional de Dezvoltare Locală 
– etapa a II-a. 
 

845. Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

Finanțarea obiectivului de investiții „Construirea unei creșe în 
comuna Dorna Candrenilor, județul Suceava” cu suma de 956 
mii lei 
 
Autor: 
Deputat Eugen Tomac 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul Naţional de Dezvoltare Locală 
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– etapa a II-a. 
 

846. Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

Finanțarea obiectivului de investiții „Construirea unei creșe în 
comuna Dorneşti, județul Suceava” cu suma de 956 mii lei 
 
Autor: 
Deputat Eugen Tomac 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul Naţional de Dezvoltare Locală 
– etapa a II-a. 
 

847. Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

Finanțarea obiectivului de investiții „Construirea unei creșe în 
comuna Drăgoieşti, județul Suceava” cu suma de 956 mii lei 
 
Autor: 
Deputat Eugen Tomac 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
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“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul Naţional de Dezvoltare Locală 
– etapa a II-a. 
 

848. Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

Finanțarea obiectivului de investiții „Construirea unei creșe în 
comuna Drăguşeni, județul Suceava” cu suma de 956 mii lei 
 
Autor: 
Deputat Eugen Tomac 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul Naţional de Dezvoltare Locală 
– etapa a II-a. 
 

849. Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

Finanțarea obiectivului de investiții „Construirea unei creșe în 
comuna Dumbrăveni, județul Suceava” cu suma de 956 mii lei 
 
Autor: 
Deputat Eugen Tomac 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
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a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul Naţional de Dezvoltare Locală 
– etapa a II-a. 
 

850. Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

Finanțarea obiectivului de investiții „Construirea unei creșe în 
comuna Fântâna Mare, județul Suceava” cu suma de 956 mii 
lei 
 
Autor: 
Deputat Eugen Tomac 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul Naţional de Dezvoltare Locală 
– etapa a II-a. 
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851. Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

Finanțarea obiectivului de investiții „Construirea unei creșe în 
comuna Fântânele, județul Suceava” cu suma de 956 mii lei 
 
Autor: 
Deputat Eugen Tomac 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul Naţional de Dezvoltare Locală 
– etapa a II-a. 
 

852. Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

Finanțarea obiectivului de investiții „Construirea unei creșe în 
comuna Forăşti, județul Suceava” cu suma de 956 mii lei 
 
Autor: 
Deputat Eugen Tomac 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
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de creșe, grădiniţe și unități after-school. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul Naţional de Dezvoltare Locală 
– etapa a II-a. 
 

853. Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

Finanțarea obiectivului de investiții „Construirea unei creșe în 
comuna Frătăuţii Noi, județul Suceava” cu suma de 956 mii 
lei 
 
Autor: 
Deputat Eugen Tomac 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul Naţional de Dezvoltare Locală 
– etapa a II-a. 
 

854. Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

Finanțarea obiectivului de investiții „Construirea unei creșe în 
comuna Frătăuţii Vechi, județul Suceava” cu suma de 956 mii 
lei 
 
Autor: 
Deputat Eugen Tomac 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
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construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul Naţional de Dezvoltare Locală 
– etapa a II-a. 
 

855. Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

Finanțarea obiectivului de investiții „Construirea unei creșe în 
comuna Frumosu, județul Suceava” cu suma de 956 mii lei 
 
Autor: 
Deputat Eugen Tomac 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul Naţional de Dezvoltare Locală 
– etapa a II-a. 
 

856. Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 

Finanțarea obiectivului de investiții „Construirea unei creșe în 
comuna Fundu Moldovei, județul Suceava” cu suma de 956 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea creditelor 
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Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

mii lei 
 
Autor: 
Deputat Eugen Tomac 
Grupul parlamentar PMP 

bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul Naţional de Dezvoltare Locală 
– etapa a II-a. 
 

857. Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

Finanțarea obiectivului de investiții „Construirea unei creșe în 
comuna Gălăneşti, județul Suceava” cu suma de 956 mii lei 
 
Autor: 
Deputat Eugen Tomac 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school. 
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Sursa de finanțare:  
Programul Naţional de Dezvoltare Locală 
– etapa a II-a. 
 

858. Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

Finanțarea obiectivului de investiții „Construirea unei creșe în 
comuna Grămeşti, județul Suceava” cu suma de 956 mii lei 
 
Autor: 
Deputat Eugen Tomac 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul Naţional de Dezvoltare Locală 
– etapa a II-a. 
 

859. Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

Finanțarea obiectivului de investiții „Construirea unei creșe în 
comuna Grăniceşti, județul Suceava” cu suma de 956 mii lei 
 
Autor: 
Deputat Eugen Tomac 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
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2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul Naţional de Dezvoltare Locală 
– etapa a II-a. 
 

860. Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

Finanțarea obiectivului de investiții „Construirea unei creșe în 
comuna Hănţeşti, județul Suceava” cu suma de 956 mii lei 
 
Autor: 
Deputat Eugen Tomac 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul Naţional de Dezvoltare Locală 
– etapa a II-a. 
 

861. Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

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

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
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Deputat Eugen Tomac 
Grupul parlamentar PMP 

comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul Naţional de Dezvoltare Locală 
– etapa a II-a. 
 

862. Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

Finanțarea obiectivului de investiții „Construirea unei creșe în 
comuna Horodnic de Jos, județul Suceava” cu suma de 956 
mii lei 
 
Autor: 
Deputat Eugen Tomac 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul Naţional de Dezvoltare Locală 
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– etapa a II-a. 
 

863. Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

Finanțarea obiectivului de investiții „Construirea unei creșe în 
comuna Horodnic de Sus, județul Suceava” cu suma de 956 
mii lei 
 
Autor: 
Deputat Eugen Tomac 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul Naţional de Dezvoltare Locală 
– etapa a II-a. 
 

864. Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

Finanțarea obiectivului de investiții „Construirea unei creșe în 
comuna Horodniceni, județul Suceava” cu suma de 956 mii lei 
 
Autor: 
Deputat Eugen Tomac 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
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“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul Naţional de Dezvoltare Locală 
– etapa a II-a. 
 

865. Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

Finanțarea obiectivului de investiții „Construirea unei creșe în 
comuna Iacobeni, județul Suceava” cu suma de 956 mii lei 
 
Autor: 
Deputat Eugen Tomac 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul Naţional de Dezvoltare Locală 
– etapa a II-a. 
 

866. Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

Finanțarea obiectivului de investiții „Construirea unei creșe în 
comuna Iaslovăţ, județul Suceava” cu suma de 956 mii lei 
 
Autor: 
Deputat Eugen Tomac 
Grupul parlamentar PMP 

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



 448 

a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul Naţional de Dezvoltare Locală 
– etapa a II-a. 
 

867. Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

Finanțarea obiectivului de investiții „Construirea unei creșe în 
comuna Ilişeşti, județul Suceava” cu suma de 956 mii lei 
 
Autor: 
Deputat Eugen Tomac 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul Naţional de Dezvoltare Locală 
– etapa a II-a. 
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868. Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

Finanțarea obiectivului de investiții „Construirea unei creșe în 
comuna Ipoteşti, județul Suceava” cu suma de 956 mii lei 
 
Autor: 
Deputat Eugen Tomac 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul Naţional de Dezvoltare Locală 
– etapa a II-a. 
 

869. Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

Finanțarea obiectivului de investiții „Construirea unei creșe în 
comuna Izvoarele Sucevei, județul Suceava” cu suma de 956 
mii lei 
 
Autor: 
Deputat Eugen Tomac 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
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de creșe, grădiniţe și unități after-school. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul Naţional de Dezvoltare Locală 
– etapa a II-a. 
 

870. Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

Finanțarea obiectivului de investiții „Construirea unei creșe în 
comuna Marginea, județul Suceava” cu suma de 956 mii lei 
 
Autor: 
Deputat Eugen Tomac 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul Naţional de Dezvoltare Locală 
– etapa a II-a. 
 

871. Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

Finanțarea obiectivului de investiții „Construirea unei creșe în 
comuna Mălini, județul Suceava” cu suma de 956 mii lei 
 
Autor: 
Deputat Eugen Tomac 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
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construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul Naţional de Dezvoltare Locală 
– etapa a II-a. 
 

872. Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

Finanțarea obiectivului de investiții „Construirea unei creșe în 
comuna Mănăstirea Humorului, județul Suceava” cu suma de 
956 mii lei 
 
Autor: 
Deputat Eugen Tomac 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul Naţional de Dezvoltare Locală 
– etapa a II-a. 
 

873. Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 

Finanțarea obiectivului de investiții „Construirea unei creșe în 
comuna Mitocu Dragomirnei, județul Suceava” cu suma de 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea creditelor 
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Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

956 mii lei 
 
Autor: 
Deputat Eugen Tomac 
Grupul parlamentar PMP 

bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul Naţional de Dezvoltare Locală 
– etapa a II-a. 
 

874. Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

Finanțarea obiectivului de investiții „Construirea unei creșe în 
comuna Moara, județul Suceava” cu suma de 956 mii lei 
 
Autor: 
Deputat Eugen Tomac 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school. 
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Sursa de finanțare:  
Programul Naţional de Dezvoltare Locală 
– etapa a II-a. 
 

875. Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

Finanțarea obiectivului de investiții „Construirea unei creșe în 
comuna Moldova-Suliţa, județul Suceava” cu suma de 956 mii 
lei 
 
Autor: 
Deputat Eugen Tomac 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul Naţional de Dezvoltare Locală 
– etapa a II-a. 
 

876. Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

Finanțarea obiectivului de investiții „Construirea unei creșe în 
comuna Moldoviţa, județul Suceava” cu suma de 956 mii lei 
 
Autor: 
Deputat Eugen Tomac 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
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2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul Naţional de Dezvoltare Locală 
– etapa a II-a. 
 

877. Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

Finanțarea obiectivului de investiții „Construirea unei creșe în 
comuna Muşeniţa, județul Suceava” cu suma de 956 mii lei 
 
Autor: 
Deputat Eugen Tomac 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul Naţional de Dezvoltare Locală 
– etapa a II-a. 
 

878. Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

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

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
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Deputat Eugen Tomac 
Grupul parlamentar PMP 

comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul Naţional de Dezvoltare Locală 
– etapa a II-a. 
 

879. Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

Finanțarea obiectivului de investiții „Construirea unei creșe în 
comuna Panaci, județul Suceava” cu suma de 956 mii lei 
 
Autor: 
Deputat Eugen Tomac 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul Naţional de Dezvoltare Locală 
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– etapa a II-a. 
 

880. Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

Finanțarea obiectivului de investiții „Construirea unei creșe în 
comuna Păltinoasa, județul Suceava” cu suma de 956 mii lei 
 
Autor: 
Deputat Eugen Tomac 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul Naţional de Dezvoltare Locală 
– etapa a II-a. 
 

881. Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

Finanțarea obiectivului de investiții „Construirea unei creșe în 
comuna Pătrăuţi, județul Suceava” cu suma de 956 mii lei 
 
Autor: 
Deputat Eugen Tomac 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
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“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul Naţional de Dezvoltare Locală 
– etapa a II-a. 
 

882. Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

Finanțarea obiectivului de investiții „Construirea unei creșe în 
comuna Pârteştii de Jos, județul Suceava” cu suma de 956 mii 
lei 
 
Autor: 
Deputat Eugen Tomac 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul Naţional de Dezvoltare Locală 
– etapa a II-a. 
 

883. Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

Finanțarea obiectivului de investiții „Construirea unei creșe în 
comuna Poiana Stampei, județul Suceava” cu suma de 956 mii 
lei 
 
Autor: 
Deputat Eugen Tomac 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
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Grupul parlamentar PMP a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul Naţional de Dezvoltare Locală 
– etapa a II-a. 
 

884. Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

Finanțarea obiectivului de investiții „Construirea unei creșe în 
comuna Poieni-Solca, județul Suceava” cu suma de 956 mii 
lei 
 
Autor: 
Deputat Eugen Tomac 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul Naţional de Dezvoltare Locală 
– etapa a II-a. 
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885. Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

Finanțarea obiectivului de investiții „Construirea unei creșe în 
comuna Pojorâta, județul Suceava” cu suma de 956 mii lei 
 
Autor: 
Deputat Eugen Tomac 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul Naţional de Dezvoltare Locală 
– etapa a II-a. 
 

886. Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

Finanțarea obiectivului de investiții „Construirea unei creșe în 
comuna Preuteşti, județul Suceava” cu suma de 956 mii lei 
 
Autor: 
Deputat Eugen Tomac 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
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de creșe, grădiniţe și unități after-school. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul Naţional de Dezvoltare Locală 
– etapa a II-a. 
 

887. Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

Finanțarea obiectivului de investiții „Construirea unei creșe în 
comuna Putna, județul Suceava” cu suma de 956 mii lei 
 
Autor: 
Deputat Eugen Tomac 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul Naţional de Dezvoltare Locală 
– etapa a II-a. 
 

888. Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

Finanțarea obiectivului de investiții „Construirea unei creșe în 
comuna Rădăşeni, județul Suceava” cu suma de 956 mii lei 
 
Autor: 
Deputat Eugen Tomac 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
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construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul Naţional de Dezvoltare Locală 
– etapa a II-a. 
 

889. Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

Finanțarea obiectivului de investiții „Construirea unei creșe în 
comuna Râşca, județul Suceava” cu suma de 956 mii lei 
 
Autor: 
Deputat Eugen Tomac 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul Naţional de Dezvoltare Locală 
– etapa a II-a. 
 

890. Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 

Finanțarea obiectivului de investiții „Construirea unei creșe în 
comuna Sadova, județul Suceava” cu suma de 956 mii lei 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea creditelor 
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Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

 
Autor: 
Deputat Eugen Tomac 
Grupul parlamentar PMP 

bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul Naţional de Dezvoltare Locală 
– etapa a II-a. 
 

891. Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

Finanțarea obiectivului de investiții „Construirea unei creșe în 
comuna Satu Mare, județul Suceava” cu suma de 956 mii lei 
 
Autor: 
Deputat Eugen Tomac 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school. 
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Sursa de finanțare:  
Programul Naţional de Dezvoltare Locală 
– etapa a II-a. 
 

892. Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

Finanțarea obiectivului de investiții „Construirea unei creșe în 
comuna Siminicea, județul Suceava” cu suma de 956 mii lei 
 
Autor: 
Deputat Eugen Tomac 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul Naţional de Dezvoltare Locală 
– etapa a II-a. 
 

893. Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

Finanțarea obiectivului de investiții „Construirea unei creșe în 
comuna Slatina, județul Suceava” cu suma de 956 mii lei 
 
Autor: 
Deputat Eugen Tomac 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
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2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul Naţional de Dezvoltare Locală 
– etapa a II-a. 
 

894. Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

Finanțarea obiectivului de investiții „Construirea unei creșe în 
comuna Straja, județul Suceava” cu suma de 956 mii lei 
 
Autor: 
Deputat Eugen Tomac 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul Naţional de Dezvoltare Locală 
– etapa a II-a. 
 

895. Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

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

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
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Deputat Eugen Tomac 
Grupul parlamentar PMP 

comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul Naţional de Dezvoltare Locală 
– etapa a II-a. 
 

896. Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

Finanțarea obiectivului de investiții „Construirea unei creșe în 
comuna Stulpicani, județul Suceava” cu suma de 956 mii lei 
 
Autor: 
Deputat Eugen Tomac 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul Naţional de Dezvoltare Locală 
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– etapa a II-a. 
 

897. Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

Finanțarea obiectivului de investiții „Construirea unei creșe în 
comuna Suceviţa, județul Suceava” cu suma de 956 mii lei 
 
Autor: 
Deputat Eugen Tomac 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul Naţional de Dezvoltare Locală 
– etapa a II-a. 
 

898. Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

Finanțarea obiectivului de investiții „Construirea unei creșe în 
comuna Şaru Dornei, județul Suceava” cu suma de 956 mii lei 
 
Autor: 
Deputat Eugen Tomac 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
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“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul Naţional de Dezvoltare Locală 
– etapa a II-a. 
 

899. Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

Finanțarea obiectivului de investiții „Construirea unei creșe în 
comuna Scheia, județul Suceava” cu suma de 956 mii lei 
 
Autor: 
Deputat Eugen Tomac 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul Naţional de Dezvoltare Locală 
– etapa a II-a. 
 

900. Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

Finanțarea obiectivului de investiții „Construirea unei creșe în 
comuna Şerbăuţi, județul Suceava” cu suma de 956 mii lei 
 
Autor: 
Deputat Eugen Tomac 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
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a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul Naţional de Dezvoltare Locală 
– etapa a II-a. 
 

901. Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

Finanțarea obiectivului de investiții „Construirea unei creșe în 
comuna Todireşti, județul Suceava” cu suma de 956 mii lei 
 
Autor: 
Deputat Eugen Tomac 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul Naţional de Dezvoltare Locală 
– etapa a II-a. 
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902. Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

Finanțarea obiectivului de investiții „Construirea unei creșe în 
comuna Udeşti, județul Suceava” cu suma de 956 mii lei 
 
Autor: 
Deputat Eugen Tomac 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul Naţional de Dezvoltare Locală 
– etapa a II-a. 
 

903. Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

Finanțarea obiectivului de investiții „Construirea unei creșe în 
comuna Ulma, județul Suceava” cu suma de 956 mii lei 
 
Autor: 
Deputat Eugen Tomac 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
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de creșe, grădiniţe și unități after-school. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul Naţional de Dezvoltare Locală 
– etapa a II-a. 
 

904. Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

Finanțarea obiectivului de investiții „Construirea unei creșe în 
comuna Vadu Moldovei, județul Suceava” cu suma de 956 mii 
lei 
 
Autor: 
Deputat Eugen Tomac 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul Naţional de Dezvoltare Locală 
– etapa a II-a. 
 

905. Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

Finanțarea obiectivului de investiții „Construirea unei creșe în 
comuna Valea Moldovei, județul Suceava” cu suma de 956 
mii lei 
 
Autor: 
Deputat Eugen Tomac 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
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construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul Naţional de Dezvoltare Locală 
– etapa a II-a. 
 

906. Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

Finanțarea obiectivului de investiții „Construirea unei creșe în 
comuna Vama, județul Suceava” cu suma de 956 mii lei 
 
Autor: 
Deputat Eugen Tomac 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul Naţional de Dezvoltare Locală 
– etapa a II-a. 
 

907. Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 

Finanțarea obiectivului de investiții „Construirea unei creșe în 
comuna Vatra Moldoviţei, județul Suceava” cu suma de 956 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea creditelor 
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Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

mii lei 
 
Autor: 
Deputat Eugen Tomac 
Grupul parlamentar PMP 

bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul Naţional de Dezvoltare Locală 
– etapa a II-a. 
 

908. Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

Finanțarea obiectivului de investiții „Construirea unei creșe în 
comuna Vereşti, județul Suceava” cu suma de 956 mii lei 
 
Autor: 
Deputat Eugen Tomac 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school. 
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Sursa de finanțare:  
Programul Naţional de Dezvoltare Locală 
– etapa a II-a. 
 

909. Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

Finanțarea obiectivului de investiții „Construirea unei creșe în 
comuna Vicovu de Jos, județul Suceava” cu suma de 956 mii 
lei 
 
Autor: 
Deputat Eugen Tomac 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul Naţional de Dezvoltare Locală 
– etapa a II-a. 
 

910. Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

Finanțarea obiectivului de investiții „Construirea unei creșe în 
comuna Voitinel, județul Suceava” cu suma de 956 mii lei 
 
Autor: 
Deputat Eugen Tomac 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
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2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul Naţional de Dezvoltare Locală 
– etapa a II-a. 

911. Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

Finanțarea obiectivului de investiții „Construirea unei creșe în 
comuna Volovăţ, județul Suceava” cu suma de 956 mii lei 
 
Autor: 
Deputat Eugen Tomac 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul Naţional de Dezvoltare Locală 
– etapa a II-a. 

912. Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

Finanțarea obiectivului de investiții „Construirea unei creșe în 
comuna Vultureşti, județul Suceava” cu suma de 956 mii lei 
 
Autor: 
Deputat Eugen Tomac 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
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a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul Naţional de Dezvoltare Locală 
– etapa a II-a. 

913. Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

Finanțarea obiectivului de investiții „Construirea unei creșe în 
comuna Zamostea, județul Suceava” cu suma de 956 mii lei 
 
Autor: 
Deputat Eugen Tomac 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul Naţional de Dezvoltare Locală 
– etapa a II-a. 

914. Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 

Finanțarea obiectivului de investiții „Construirea unei creșe în 
comuna Zvoriştea, județul Suceava” cu suma de 956 mii lei 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea creditelor 
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Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

 
Autor: 
Deputat Eugen Tomac 
Grupul parlamentar PMP 

bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul Naţional de Dezvoltare Locală 
– etapa a II-a. 

915. Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

Finanțarea obiectivului de investiții „Construirea unei creșe în 
comuna Adunați, județul Prahova” cu suma de 956 mii lei 
 
Autor: 
Deputat Cătălina Bozianu 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school. 
 
Sursa de finanțare:  
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Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 

916. Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

Finanțarea obiectivului de investiții „Construirea unei creșe în 
comuna Albești-Paleologu, județul Prahova” cu suma de 956 
mii lei 
 
Autor: 
Deputat Cătălina Bozianu 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 

917. Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

Finanțarea obiectivului de investiții „Construirea unei creșe în 
comuna Aluniș, județul Prahova” cu suma de 956 mii lei 
 
Autor: 
Deputat Cătălina Bozianu 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
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timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 

918. Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

Finanțarea obiectivului de investiții „Construirea unei creșe în 
comuna Apostolache, județul Prahova” cu suma de 956 mii lei 
 
Autor: 
Deputat Cătălina Bozianu 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 

919. Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

Finanțarea obiectivului de investiții „Construirea unei creșe în 
comuna Ariceștii Rahtivani, județul Prahova” cu suma de 956 
mii lei 
 
Autor: 
Deputat Cătălina Bozianu 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
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conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 

920. Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

Finanțarea obiectivului de investiții „Construirea unei creșe în 
comuna Ariceștii Zeletin, județul Prahova” cu suma de 956 
mii lei 
 
Autor: 
Deputat Cătălina Bozianu 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 

921. Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

Finanțarea obiectivului de investiții „Construirea unei creșe în 
comuna Baba Ana, județul Prahova” cu suma de 956 mii lei 
 
Autor: 
Deputat Cătălina Bozianu 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
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Grupul parlamentar PMP Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 

922. Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

Finanțarea obiectivului de investiții „Construirea unei creșe în 
comuna Balta Doamnei, județul Prahova” cu suma de 956 mii 
lei 
 
Autor: 
Deputat Cătălina Bozianu 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 
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923. Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

Finanțarea obiectivului de investiții „Construirea unei creșe în 
comuna Bălțești, județul Prahova” cu suma de 956 mii lei 
 
Autor: 
Deputat Cătălina Bozianu 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 

924. Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

Finanțarea obiectivului de investiții „Construirea unei creșe în 
comuna Bănești, județul Prahova” cu suma de 956 mii lei 
 
Autor: 
Deputat Cătălina Bozianu 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school. 
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Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 

925. Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

Finanțarea obiectivului de investiții „Construirea unei creșe în 
comuna Bărcănești, județul Prahova” cu suma de 956 mii lei 
 
Autor: 
Deputat Cătălina Bozianu 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 

926. Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

Finanțarea obiectivului de investiții „Construirea unei creșe în 
comuna Bătrâni, județul Prahova” cu suma de 956 mii lei 
 
Autor: 
Deputat Cătălina Bozianu 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
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domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 

927. Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

Finanțarea obiectivului de investiții „Construirea unei creșe în 
comuna Berceni, județul Prahova” cu suma de 956 mii lei 
 
Autor: 
Deputat Cătălina Bozianu 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 

928. Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

Finanțarea obiectivului de investiții „Construirea unei creșe în 
comuna Bertea, județul Prahova” cu suma de 956 mii lei 
 
Autor: 
Deputat Cătălina Bozianu 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
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național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 

929. Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

Finanțarea obiectivului de investiții „Construirea unei creșe în 
comuna Blejoi, județul Prahova” cu suma de 956 mii lei 
 
Autor: 
Deputat Cătălina Bozianu 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 

930. Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 

Finanțarea obiectivului de investiții „Construirea unei creșe în 
comuna Boldești - Gradiștea, județul Prahova” cu suma de 
956 mii lei 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
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Autor: 
Deputat Cătălina Bozianu 
Grupul parlamentar PMP 

de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 

931. Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

Finanțarea obiectivului de investiții „Construirea unei creșe în 
comuna Brazi, județul Prahova” cu suma de 956 mii lei 
 
Autor: 
Deputat Cătălina Bozianu 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
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– etapa a II-a. 
932. Anexa 3/15/26 

cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

Finanțarea obiectivului de investiții „Construirea unei creșe în 
comuna Brebu, județul Prahova” cu suma de 956 mii lei 
 
Autor: 
Deputat Cătălina Bozianu 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 

933. Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

Finanțarea obiectivului de investiții „Construirea unei creșe în 
comuna Bucov, județul Prahova” cu suma de 956 mii lei 
 
Autor: 
Deputat Cătălina Bozianu 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
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de creșe, grădiniţe și unități after-school. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 

934. Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

Finanțarea obiectivului de investiții „Construirea unei creșe în 
comuna Călugăreni, județul Prahova” cu suma de 956 mii lei 
 
Autor: 
Deputat Cătălina Bozianu 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 

935. Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

Finanțarea obiectivului de investiții „Construirea unei creșe în 
comuna Cărbunești, județul Prahova” cu suma de 956 mii lei 
 
Autor: 
Deputat Cătălina Bozianu 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
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2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 

936. Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

Finanțarea obiectivului de investiții „Construirea unei creșe în 
comuna Ceptura, județul Prahova” cu suma de 956 mii lei 
 
Autor: 
Deputat Cătălina Bozianu 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 

937. Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

Finanțarea obiectivului de investiții „Construirea unei creșe în 
comuna Cerașu, județul Prahova” cu suma de 956 mii lei 
 
Autor: 
Deputat Cătălina Bozianu 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
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a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 

938. Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

Finanțarea obiectivului de investiții „Construirea unei creșe în 
comuna Chiojdeanca, județul Prahova” cu suma de 956 mii lei 
 
Autor: 
Deputat Cătălina Bozianu 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 

939. Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 

Finanțarea obiectivului de investiții „Construirea unei creșe în 
comuna Ciorani, județul Prahova” cu suma de 956 mii lei 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea creditelor 
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Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

 
Autor: 
Deputat Cătălina Bozianu 
Grupul parlamentar PMP 

bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 

940. Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

Finanțarea obiectivului de investiții „Construirea unei creșe în 
comuna Cocorăștii Mislii, județul Prahova” cu suma de 956 
mii lei 
 
Autor: 
Deputat Cătălina Bozianu 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school. 
 
Sursa de finanțare:  
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Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 

941. Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

Finanțarea obiectivului de investiții „Construirea unei creșe în 
comuna Cocorăștii Colț, județul Prahova” cu suma de 956 mii 
lei 
 
Autor: 
Deputat Cătălina Bozianu 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 

942. Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

Finanțarea obiectivului de investiții „Construirea unei creșe în 
comuna Colceag, județul Prahova” cu suma de 956 mii lei 
 
Autor: 
Deputat Cătălina Bozianu 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
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timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 

943. Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

Finanțarea obiectivului de investiții „Construirea unei creșe în 
comuna Cornu, județul Prahova” cu suma de 956 mii lei 
 
Autor: 
Deputat Cătălina Bozianu 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 

944. Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

Finanțarea obiectivului de investiții „Construirea unei creșe în 
comuna Cosminele, județul Prahova” cu suma de 956 mii lei 
 
Autor: 
Deputat Cătălina Bozianu 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
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conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 

945. Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

Finanțarea obiectivului de investiții „Construirea unei creșe în 
comuna Drăgănești, județul Prahova” cu suma de 956 mii lei 
 
Autor: 
Deputat Cătălina Bozianu 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 

946. Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

Finanțarea obiectivului de investiții „Construirea unei creșe în 
comuna Drajna, județul Prahova” cu suma de 956 mii lei 
 
Autor: 
Deputat Cătălina Bozianu 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
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Grupul parlamentar PMP Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 

947. Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

Finanțarea obiectivului de investiții „Construirea unei creșe în 
comuna Dumbrava, județul Prahova” cu suma de 956 mii lei 
 
Autor: 
Deputat Cătălina Bozianu 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 
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948. Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

Finanțarea obiectivului de investiții „Construirea unei creșe în 
comuna Dumbrăvești, județul Prahova” cu suma de 956 mii 
lei 
 
Autor: 
Deputat Cătălina Bozianu 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 

949. Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

Finanțarea obiectivului de investiții „Construirea unei creșe în 
comuna Filipeștii de Pădure, județul Prahova” cu suma de 956 
mii lei 
 
Autor: 
Deputat Cătălina Bozianu 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school. 
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Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 

950. Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

Finanțarea obiectivului de investiții „Construirea unei creșe în 
comuna Filipeștii de Târg, județul Prahova” cu suma de 956 
mii lei 
 
Autor: 
Deputat Cătălina Bozianu 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 

951. Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

Finanțarea obiectivului de investiții „Construirea unei creșe în 
comuna Fântânele, județul Prahova” cu suma de 956 mii lei 
 
Autor: 
Deputat Cătălina Bozianu 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
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domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 

952. Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

Finanțarea obiectivului de investiții „Construirea unei creșe în 
comuna Florești, județul Prahova” cu suma de 956 mii lei 
 
Autor: 
Deputat Cătălina Bozianu 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 

953. Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

Finanțarea obiectivului de investiții „Construirea unei creșe în 
comuna Fulga, județul Prahova” cu suma de 956 mii lei 
 
Autor: 
Deputat Cătălina Bozianu 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
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național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 

954. Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

Finanțarea obiectivului de investiții „Construirea unei creșe în 
comuna Gherghița, județul Prahova” cu suma de 956 mii lei 
 
Autor: 
Deputat Cătălina Bozianu 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 
 

955. Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 

Finanțarea obiectivului de investiții „Construirea unei creșe în 
comuna Gorgota, județul Prahova” cu suma de 956 mii lei 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea creditelor 
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Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

 
Autor: 
Deputat Cătălina Bozianu 
Grupul parlamentar PMP 

bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 
 

956. Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

Finanțarea obiectivului de investiții „Construirea unei creșe în 
comuna Gornet, județul Prahova” cu suma de 956 mii lei 
 
Autor: 
Deputat Cătălina Bozianu 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school. 
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Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 
 

957. Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

Finanțarea obiectivului de investiții „Construirea unei creșe în 
comuna Gornet - Cricov, județul Prahova” cu suma de 956 mii 
lei 
 
Autor: 
Deputat Cătălina Bozianu 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 
 

958. Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

Finanțarea obiectivului de investiții „Construirea unei creșe în 
comuna Gura Vadului, județul Prahova” cu suma de 956 mii 
lei 
 
Autor: 
Deputat Cătălina Bozianu 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
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2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 
 

959. Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

Finanțarea obiectivului de investiții „Construirea unei creșe în 
comuna Gura Vitioarei, județul Prahova” cu suma de 956 mii 
lei 
 
Autor: 
Deputat Cătălina Bozianu 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 
 

960. Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

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

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
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Deputat Cătălina Bozianu 
Grupul parlamentar PMP 

comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 
 

961. Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

Finanțarea obiectivului de investiții „Construirea unei creșe în 
comuna Izvoarele, județul Prahova” cu suma de 956 mii lei 
 
Autor: 
Deputat Cătălina Bozianu 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
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– etapa a II-a. 
 

962. Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

Finanțarea obiectivului de investiții „Construirea unei creșe în 
comuna Jugureni, județul Prahova” cu suma de 956 mii lei 
 
Autor: 
Deputat Cătălina Bozianu 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 
 

963. Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

Finanțarea obiectivului de investiții „Construirea unei creșe în 
comuna Lapoș, județul Prahova” cu suma de 956 mii lei 
 
Autor: 
Deputat Cătălina Bozianu 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
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“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 
 

964. Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

Finanțarea obiectivului de investiții „Construirea unei creșe în 
comuna Lipănești, județul Prahova” cu suma de 956 mii lei 
 
Autor: 
Deputat Cătălina Bozianu 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 
 

965. Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

Finanțarea obiectivului de investiții „Construirea unei creșe în 
comuna Măgurele, județul Prahova” cu suma de 956 mii lei 
 
Autor: 
Deputat Cătălina Bozianu 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
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a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 
 

966. Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

Finanțarea obiectivului de investiții „Construirea unei creșe în 
comuna Măgureni, județul Prahova” cu suma de 956 mii lei 
 
Autor: 
Deputat Cătălina Bozianu 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 
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967. Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

Finanțarea obiectivului de investiții „Construirea unei creșe în 
comuna Măneciu, județul Prahova” cu suma de 956 mii lei 
 
Autor: 
Deputat Cătălina Bozianu 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 
 

968. Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

Finanțarea obiectivului de investiții „Construirea unei creșe în 
comuna Mănești, județul Prahova” cu suma de 956 mii lei 
 
Autor: 
Deputat Cătălina Bozianu 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
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de creșe, grădiniţe și unități after-school. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 

969. Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

Finanțarea obiectivului de investiții „Construirea unei creșe în 
comuna Olari, județul Prahova” cu suma de 956 mii lei 
 
Autor: 
Deputat Cătălina Bozianu 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 

970. Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

Finanțarea obiectivului de investiții „Construirea unei creșe în 
comuna Păcureți, județul Prahova” cu suma de 956 mii lei 
 
Autor: 
Deputat Cătălina Bozianu 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
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2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 

971. Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

Finanțarea obiectivului de investiții „Construirea unei creșe în 
comuna Păulești, județul Prahova” cu suma de 956 mii lei 
 
Autor: 
Deputat Cătălina Bozianu 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 

972. Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

Finanțarea obiectivului de investiții „Construirea unei creșe în 
comuna Plopu, județul Prahova” cu suma de 956 mii lei 
 
Autor: 
Deputat Cătălina Bozianu 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
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a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 

973. Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

Finanțarea obiectivului de investiții „Construirea unei creșe în 
comuna Podenii Noi, județul Prahova” cu suma de 956 mii lei 
 
Autor: 
Deputat Cătălina Bozianu 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 

974. Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 

Finanțarea obiectivului de investiții „Construirea unei creșe în 
comuna Poiana Câmpina, județul Prahova” cu suma de 956 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea creditelor 
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Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

mii lei 
 
Autor: 
Deputat Cătălina Bozianu 
Grupul parlamentar PMP 

bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 

975. Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

Finanțarea obiectivului de investiții „Construirea unei creșe în 
comuna Poienarii Burchii, județul Prahova” cu suma de 956 
mii lei 
 
Autor: 
Deputat Cătălina Bozianu 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school. 
 
Sursa de finanțare:  
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Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 

976. Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

Finanțarea obiectivului de investiții „Construirea unei creșe în 
comuna Posești, județul Prahova” cu suma de 956 mii lei 
 
Autor: 
Deputat Cătălina Bozianu 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 

977. Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

Finanțarea obiectivului de investiții „Construirea unei creșe în 
comuna Predeal - Sărari, județul Prahova” cu suma de 956 mii 
lei 
 
Autor: 
Deputat Cătălina Bozianu 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
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timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 

978. Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

Finanțarea obiectivului de investiții „Construirea unei creșe în 
comuna Provița de Jos, județul Prahova” cu suma de 956 mii 
lei 
 
Autor: 
Deputat Cătălina Bozianu 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 

979. Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

Finanțarea obiectivului de investiții „Construirea unei creșe în 
comuna Provița de Sus, județul Prahova” cu suma de 956 mii 
lei 
 
Autor: 
Deputat Cătălina Bozianu 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
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conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 

980. Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

Finanțarea obiectivului de investiții „Construirea unei creșe în 
comuna Puchenii Mari, județul Prahova” cu suma de 956 mii 
lei 
 
Autor: 
Deputat Cătălina Bozianu 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 

981. Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

Finanțarea obiectivului de investiții „Construirea unei creșe în 
comuna Râfov, județul Prahova” cu suma de 956 mii lei 
 
Autor: 
Deputat Cătălina Bozianu 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
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Grupul parlamentar PMP Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 

982. Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

Finanțarea obiectivului de investiții „Construirea unei creșe în 
comuna Salcia, județul Prahova” cu suma de 956 mii lei 
 
Autor: 
Deputat Cătălina Bozianu 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 
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983. Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

Finanțarea obiectivului de investiții „Construirea unei creșe în 
comuna Sălciile, județul Prahova” cu suma de 956 mii lei 
 
Autor: 
Deputat Cătălina Bozianu 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 

984. Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

Finanțarea obiectivului de investiții „Construirea unei creșe în 
comuna Scorțeni, județul Prahova” cu suma de 956 mii lei 
 
Autor: 
Deputat Cătălina Bozianu 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school. 
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Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 

985. Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

Finanțarea obiectivului de investiții „Construirea unei creșe în 
comuna Secăria, județul Prahova” cu suma de 956 mii lei 
 
Autor: 
Deputat Cătălina Bozianu 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 

986. Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

Finanțarea obiectivului de investiții „Construirea unei creșe în 
comuna Sângeru, județul Prahova” cu suma de 956 mii lei 
 
Autor: 
Deputat Cătălina Bozianu 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
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domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 

987. Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

Finanțarea obiectivului de investiții „Construirea unei creșe în 
comuna Șirna, județul Prahova” cu suma de 956 mii lei 
 
Autor: 
Deputat Cătălina Bozianu 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 

988. Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

Finanțarea obiectivului de investiții „Construirea unei creșe în 
comuna Șoimari, județul Prahova” cu suma de 956 mii lei 
 
Autor: 
Deputat Cătălina Bozianu 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
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național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 

989. Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

Finanțarea obiectivului de investiții „Construirea unei creșe în 
comuna Șotrile, județul Prahova” cu suma de 956 mii lei 
 
Autor: 
Deputat Cătălina Bozianu 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 

990. Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 

Finanțarea obiectivului de investiții „Construirea unei creșe în 
comuna Starchiojd, județul Prahova” cu suma de 956 mii lei 
 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
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 Autor: 
Deputat Cătălina Bozianu 
Grupul parlamentar PMP 

de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 

991. Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

Finanțarea obiectivului de investiții „Construirea unei creșe în 
comuna Ștefești, județul Prahova” cu suma de 956 mii lei 
 
Autor: 
Deputat Cătălina Bozianu 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 



 520 

– etapa a II-a. 
992. Anexa 3/15/26 

cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

Finanțarea obiectivului de investiții „Construirea unei creșe în 
comuna Surani, județul Prahova” cu suma de 956 mii lei 
 
Autor: 
Deputat Cătălina Bozianu 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 

993. Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

Finanțarea obiectivului de investiții „Construirea unei creșe în 
comuna Talea, județul Prahova” cu suma de 956 mii lei 
 
Autor: 
Deputat Cătălina Bozianu 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
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de creșe, grădiniţe și unități after-school. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 

994. Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

Finanțarea obiectivului de investiții „Construirea unei creșe în 
comuna Tătaru, județul Prahova” cu suma de 956 mii lei 
 
Autor: 
Deputat Cătălina Bozianu 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 

995. Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

Finanțarea obiectivului de investiții „Construirea unei creșe în 
comuna Teișani, județul Prahova” cu suma de 956 mii lei 
 
Autor: 
Deputat Cătălina Bozianu 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
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2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 

996. Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

Finanțarea obiectivului de investiții „Construirea unei creșe în 
comuna Telega, județul Prahova” cu suma de 956 mii lei 
 
Autor: 
Deputat Cătălina Bozianu 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 

997. Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

Finanțarea obiectivului de investiții „Construirea unei creșe în 
comuna Tinosu, județul Prahova” cu suma de 956 mii lei 
 
Autor: 
Deputat Cătălina Bozianu 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
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a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 

998. Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

Finanțarea obiectivului de investiții „Construirea unei creșe în 
comuna Târgșoru-Vechi, județul Prahova” cu suma de 956 mii 
lei 
 
Autor: 
Deputat Cătălina Bozianu 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 

999. Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 

Finanțarea obiectivului de investiții „Construirea unei creșe în 
comuna Tomșani, județul Prahova” cu suma de 956 mii lei 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea creditelor 
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Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

 
Autor: 
Deputat Cătălina Bozianu 
Grupul parlamentar PMP 

bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 

1000. Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

Finanțarea obiectivului de investiții „Construirea unei creșe în 
comuna Vadu Săpat, județul Prahova” cu suma de 956 mii lei 
 
Autor: 
Deputat Cătălina Bozianu 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school. 
 
Sursa de finanțare:  
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Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 

1001. Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

Finanțarea obiectivului de investiții „Construirea unei creșe în 
comuna Valea Călugărească, județul Prahova” cu suma de 956 
mii lei 
 
Autor: 
Deputat Cătălina Bozianu 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 

1002. Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

Finanțarea obiectivului de investiții „Construirea unei creșe în 
comuna Valea Doftanei , județul Prahova” cu suma de 956 mii 
lei 
 
Autor: 
Deputat Cătălina Bozianu 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
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timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 

1003. Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

Finanțarea obiectivului de investiții „Construirea unei creșe în 
comuna Vărbilău, județul Prahova” cu suma de 956 mii lei 
 
Autor: 
Deputat Cătălina Bozianu 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 

1004. Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

Finanțarea obiectivului de investiții „Construirea unei creșe în 
comuna Vâlcănești, județul Prahova” cu suma de 956 mii lei 
 
Autor: 
Deputat Cătălina Bozianu 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
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conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school. 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 

1005. Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

Alocarea sumei de  5.000 mii   lei pentru finanţarea 
obiectivului de investiţii “Reabilitare DJ 102 Comuna Poşesti, 
sat Nucşoara - limita de judeţ “ în anul 2018, precum şi 
introducerea creditelor de angajament necesare contractării 
lucrării.        
 
Autor:                                     Deputat Bozianu Nicoleta 
Cătălina                         
Grupul PMP 

Dezvoltarea infrastructurii rutiere din 
Judeţul Prahova este o necesitate cerută  de 
dezvoltarea economică a judeţului. Drumul 
are 11km şi este într-o stare avansată de 
degradare. 
 
Sursa de finanţare:  
Din bugetul alocat Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene prin implementarea 
etapei a II-a a Programului Național de 
Dezvoltare Locală în perioada 2017-2020,  
în conformitate cu prevederile OUG 
nr.6/2017 pentru modificarea și 
completarea unor acte normative, precum 
și pentru stabilirea unor măsuri privind 
realizarea investițiilor finanțate din fonduri 
publice, act normativ adoptat de Guvernul 
României la data de 18 ianuarie 2017, 
publicat în Monitorul Oficial  nr.62 din 25 
ianuarie 2017. 

1006. Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și Fondurilor 
Europene 

Alocarea sumei de 3.500 mii lei pentru finanţarea obiectivului 
de investiţii „Reabilitare conductă transport apă de la Staţia 
Schiuleşti  la Bazine Gogon" în anul 2018, precum şi 

Dezvoltarea infrastructurii orasului Slănic- 
reabilitarea conducta transport apa  de la 
Statia Schiulesti  la Bazine Gogon  în 
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Anexa 3/15 
Capitolul 6. POLITICA ÎN DOMENIUL 
INVESTIȚIILOR PUBLICE 
Subcapitolul INFRASTRUCTURA 
PROGRAMULUI NATIONAL DE 
DEZOLTARE LOCALĂ 
IX. Proiect „Sistem integrat de reabilitare a 
sistemelor de alimentare cu apă și 
canalizare, 
a stațiilor de tratare a apei potabile și 
stațiilor de epurare a apelor uzate în 
localitățile cu o 
populatie de până la 50.000 de locuitori” – 
aprobat prin Legea nr. 224/2007 

introducerea creditelor de angajament necesare contractării 
lucrării.                                                    
 
Autor:                                     Deputat Bozianu Nicoleta 
Cătălina                         
Grupul PMP 

lungime de   9,2 kilometri.  
 
Sursa de finanţare:  
Din bugetul alocat Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene prin implementarea 
etapei a II-a a Programului Național de 
Dezvoltare Locală în perioada 2017-2020,  
în conformitate cu prevederile OUG 
nr.6/2017 pentru modificarea și 
completarea unor acte normative, precum 
și pentru stabilirea unor măsuri privind 
realizarea investițiilor finanțate din fonduri 
publice, act normativ adoptat de Guvernul 
României la data de 18 ianuarie 2017, 
publicat în Monitorul Oficial  nr.62 din 25 
ianuarie 2017.  

1007. Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și Fondurilor 
Europene 
Anexa 3/15 
Capitolul6. POLITICA ÎN DOMENIUL 
INVESTIȚIILOR PUBLICE 
Subcapitolul INFRASTRUCTURA 
PROGRAMULUI NATIONAL DE 
DEZOLTARE LOCALĂ  Subprogramul  
b) „Regenerarea urbană a municipiilor si 
orașelor” 

Alocarea sumei  de 18.000 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului de investiţii ,,Introducere reţea alimentare gaze 
naturale(Slănic)" în anul 2018, precum şi introducerea 
creditelor de angajament necesare contractării lucrării.                
 
Autor:                                     Deputat Bozianu Nicoleta 
Cătălina                         
Grupul PMP 

Orașul Slănic nu dispune, actualmente, de 
o rețea de alimentare cu gaze naturale, 
dezvoltarea localității fiind, din acest 
motiv, încetinită semnificativ.  
 
Sursa de finanţare: 
Din bugetul alocat Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene prin implementarea 
etapei a II-a a Programului Național de 
Dezvoltare Locală în perioada 2017-2020,  
în conformitate cu prevederile OUG 
nr.6/2017 pentru modificarea și 
completarea unor acte normative, precum 
și pentru stabilirea unor măsuri privind 
realizarea investițiilor finanțate din fonduri 
publice, act normativ adoptat de Guvernul 
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României la data de 18 ianuarie 2017, 
publicat în Monitorul Oficial  nr.62 din 25 
ianuarie 2017.  

1008.  Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

Alocarea sumei de 250   mii lei pentru finanţarea obiectivului 
de investiţii ,,Proiectare şi Finanţare obiectiv străzi /trotuare" 
în oraşul Plopeni în anul 2018, precum şi introducerea 
creditelor de angajament necesare contractării lucrării.                
 
Autor:                                     Deputat Bozianu Nicoleta 
Cătălina                         
Grupul PMP 

Autoritatea locală nu dispune de fonduri 
bugetare suficiente pentru reabilitarea 
infrastructurii orășenești. 
 
Sursa de finanţare: 
Din redistribuirea resurselor bugetare ale 
Ministerului Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și Fondurilor 
Europene 

1009. Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și Fondurilor 
Europene 
Anexa 3/15 
Capitolul6. POLITICA ÎN DOMENIUL 
INVESTIȚIILOR PUBLICE 
Subcapitolul INFRASTRUCTURA 
PROGRAMULUI NATIONAL DE 
DEZOLTARE LOCALĂ 
Subprogramul c) "Infrastructură la nivel 
județean" 

Alocarea sumei de  202.500 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului de investiţii ,, Construcție drum județean Băneşti 
-Câmpina -Valea Doftanei -Săcele" în anul 2018, precum şi 
introducerea creditelor de angajament necesare contractării 
lucrării .                      
 
Autor:                                     Deputat Bozianu Nicoleta 
Cătălina                        
Grupul PMP 

Supraaglomerarea traficului pe DN 1, în 
zona Valea Prahovei, este o problemă de 
interes național. Una dintre rezolvări este 
construcția drumului național Băneşti -
Câmpina -Valea Doftanei -Săcele, a cărui 
dare în folosință va degreva traficul de pe 
drumul național.  
 
Sursa de finanţare:  
Din bugetul alocat Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene prin implementarea 
etapei a II-a a Programului Național de 
Dezvoltare Locală în perioada 2017-2020,  
în conformitate cu prevederile OUG 
nr.6/2017 pentru modificarea și 
completarea unor acte normative, precum 
și pentru stabilirea unor măsuri privind 
realizarea investițiilor finanțate din fonduri 
publice, act normativ adoptat de Guvernul 
României la data de 18 ianuarie 2017, 
publicat în Monitorul Oficial  nr.62 din 25 
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ianuarie 2017.  
1010. Anexa 3/15/26 

cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

Alocarea sumei de 500 mii de lei pentru realizarea 
obiectivului de investiții „Amenajarea și regularizarea 
pârâului Tarsa pe o lungime de 2 kilometri”, aferent orașului 
Breaza, in anul 2018 precum si introducerea creditelor de 
angajament necesare contractării lucrării.           Autor: 
Deputat Bozianu Nicoleta Cătălina 

Modernizarea și ridicarea standardelor de 
urbanism în orașul Breaza, în condițiile în 
care municipalitatea nu dispune de fonduri 
bugetare suficiente pentru realizarea 
integrală a investiției. 
 
Sursa de finanţare: 
Din redistribuirea resurselor bugetare ale 
Ministerului Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și Fondurilor 
Europene 

1011. Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

Alocarea sumei de 250 mii de lei pentru realizarea 
obiectivului de investiții „Reabilitarea străzii Valea Morii din 
Municipiul Breaza”, pe o lungime de 1 kilometru, în anul 
2018 precum şi introducerea creditelor de angajament 
necesare contractării lucrări. 
 
Autor:                                     Deputat Bozianu Nicoleta 
Cătălina                         
Grupul PMP 

Modernizarea și ridicarea standardelor de 
urbanism în orașul Breaza, în condițiile în 
care municipalitatea nu dispune de fonduri 
bugetare suficiente pentru realizarea 
integrală a investiției. 
 
Sursa de finanţare: 
Din redistribuirea resurselor bugetare ale 
Ministerului Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și Fondurilor 
Europene 

1012. Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și Fondurilor 
Europene 
Anexa 3/15 
Capitolul6. POLITICA ÎN DOMENIUL 
INVESTIȚIILOR PUBLICE 
Subcapitolul INFRASTRUCTURA 
PROGRAMULUI NATIONAL DE 
DEZOLTARE LOCALĂ 
Subprogramul c) "Infrastructură la nivel 
județean" 

Alocarea sumei de 70.000 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului de investiţii ,,Studiu fezabilitate si construcţie 
pentru centura ocolitoare Valea Teleajenului  Văleni de 
Munte"  în anul 2018, precum şi introducerea creditelor de 
angajament necesare contractării lucrării.   
                                            Autor:                                     
Deputat Bozianu Nicoleta Cătălina                         
Grupul PMP 

Dezvoltarea infrastructurii rutiere din 
județul Prahova este o necesitate cerută 
atât de dezvoltarea economică, cât și de 
creșterea numărului de mașini din județ sau 
care tranzitează județul. Drumul va facilita 
accesul turiştilor spre stațiunile montane de 
pe Valea Prahovei, şi va fluidiza traficul în 
localităţile din zonă.  
 
Sursa de finanţare:  
Din bugetul alocat Ministerul Dezvoltării 
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Regionale, Administraţiei Publice și 
Fondurilor Europene prin implementarea 
etapei a II-a a Programului Național de 
Dezvoltare Locală în perioada 2017-2020,  
în conformitate cu prevederile OUG 
nr.6/2017 pentru modificarea și 
completarea unor acte normative, precum 
și pentru stabilirea unor măsuri privind 
realizarea investițiilor finanțate din fonduri 
publice, act normativ adoptat de Guvernul 
României la data de 18 ianuarie 2017, 
publicat în Monitorul Oficial  nr.62 din 25 
ianuarie 2017.  

1013.  Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

Alocarea sumei de 700 mii lei pentru realizarea obiectivului 
de investiții „bază sportivă în comuna Gorgota, județul 
Prahova” in anul 2018, precum si introducerea creditelor de 
angajament necesare contractării lucrării.       
 
Autor:                                     Deputat Bozianu Nicoleta 
Cătălina                         
Grupul PMP 

Dezvoltarea rurală presupune investiții 
susținute de la bugetul de stat în 
infrastructura sportivă a localităților. 
 
Sursa de finanţare: 
Prin redistribuire în cadrul bugetului   
Ministerului Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și Fondurilor 
Europene 
 

1014. Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

Alocarea sumei de 100 mii de lei pentru decolmatarea puțului 
de apă potabilă nr.7, din comuna Filipeștii de Pădure, in anul 
2018, precum si introducerea creditelor de angajament 
necesare contractării lucrării.    
 
Autor  Deputat                 Bozianu Nicoleta Cătălina                  
Grup PMP 

Asigurarea necesarului de consum de apă 
potabilă pentru locuitorii comunei. 
 
Sursa de finanţare: 
Prin redistribuire în cadrul bugetului   
Ministerului Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și Fondurilor 
Europene 

1015. Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 

Alocarea sumei de 900 mii de lei pentru realizarea 
obiectivului de investiții „Construcția a două stații de epurare 
a apelor reziduale pentru locuitorii comunei Filipeștii de 

Asigurarea necesarului de consum de apă 
potabilă pentru locuitorii comunei. 
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 Pădure, județul Prahova”,in anul 2018 precum si introducerea 
creditelor de angajament necesare contractării lucrării.                
 
Autor:                                     Deputat Bozianu Nicoleta 
Cătălina                         
Grupul  PMP 

Sursa de finanţare: 
Prin redistribuire în cadrul bugetului   
Ministerului Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și Fondurilor 
Europene 

1016. Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

Alocarea sumei de 225 mii lei pentru ecologizare pârâului 
Roşioara - sat Filipeștii de Pădure, zona Dumbrava-sat Dițești, 
extravilan sat Minieri, în comuna Filipeștii de Pădure, judeţul 
Prahova, precum si introducerea creditelor de angajament 
necesare contractării lucrării.   
                                            Autor:                                     
Deputat Bozianu Nicoleta Cătălina                        
Grupul PMP 

Asigurarea necesarului de consum de apă 
potabilă pentru locuitorii comunei. 
 
Sursa de finanţare: 
Prin redistribuire în cadrul bugetului   
Ministerului Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și Fondurilor 
Europene 

1017. Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

Alocarea sumei de 3.600 mii lei pentru finanţarea obiectivului 
de investiţii" Modernizare străzi   in Municipiul Ploieşti -
cartier Buna Vestire " in anul 2018 ,precum si introducerea 
creditelor de angajament necesare contractării lucrării.                
Autor:                     Deputat Bozianu Nicoleta Cătălina      
Grupul PMP 

Dezvoltarea zonelor defavorizate 
urbanistic  din Municipiul Ploiești 
presupune investiții majore, pe care 
autoritatea locală nu le poate susține în 
actuala situație bugetară a municipalității. 
 
Sursa de finanţare: 
Prin redistribuire în cadrul bugetului   
Ministerului Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și Fondurilor 
Europene 

1018. Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

Alocarea sumei de 10.500 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului de investiţii "Modernizare Bdul Independentei"  
in Municipiul Ploieşti ,in anul 2018 ,precum si introducerea 
creditelor de angajament necesare contractării lucrării.                
Autor:  Deputat Bozianu Nicoleta Cătălina      
Grupul PMP 

Dezvoltarea zonelor defavorizate 
urbanistic din Municipiul Ploiești 
presupune investiții majore, pe care 
autoritatea locală nu le poate susține în 
actuala situație bugetară a municipalității. 
 
Sursa de finanţare: 
Prin redistribuire în cadrul bugetului   
Ministerului Dezvoltării Regionale, 
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Administraţiei Publice și Fondurilor 
Europene 

1019. Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

Alocarea sumei de 5.000 mii lei pentru finanţarea obiectivului 
de investiţii" Extindere reţele subterane  in Municipiul Ploieşti 
- Cartier Mitica Apostol" in anul 2018 ,precum si introducerea 
creditelor de angajament necesare contractării lucrării.               
Autor:                     Deputat Bozianu Nicoleta Cătălina      
Grupul PMP 

Dezvoltarea zonelor defavorizate 
urbanistic din Municipiul Ploiești 
presupune investiții majore, pe care 
autoritatea locală nu le poate susține în 
actuala situație bugetară a municipalității. 
 
Sursa de finanţare: 
Prin redistribuire în cadrul bugetului   
Ministerului Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și Fondurilor 
Europene 
 
 

1020. Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și Fondurilor 
Europene 
Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

Alocarea sumei de 10.564 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului de investiţii" Extindere reţele subterane  în 
Municipiul Ploieşti - Cartier Albert " in anul 2018 ,precum si 
introducerea creditelor de angajament necesare contractării 
lucrării.                                             
 
Autor:  Deputat Bozianu Nicoleta Cătălina       
Grupul PMP 

Dezvoltarea zonelor defavorizate 
urbanistic din Municipiul Ploiești 
presupune investiții majore, pe care 
autoritatea locală nu le poate susține în 
actuala situație bugetară a municipalității. 
 
Sursa de finanţare: 
Prin redistribuire în cadrul bugetului   
Ministerului Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și Fondurilor 
Europene 

1021.  Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și Fondurilor 
Europene 
Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

Alocarea sumei de 2.100 mii lei pentru finanţarea obiectivului 
de investiţii" Extindere reţele subterane  in Municipiul Ploieşti 
- Cartier Rafov" în anul 2018 , precum şi introducerea 
creditelor de angajament necesare contractării lucrării.    
                                          Autor: Deputat Bozianu Nicoleta 
Cătălina       
Grupul PMP 

Dezvoltarea zonelor defavorizate 
urbanistic din Municipiul Ploiești 
presupune investiții majore, pe care 
autoritatea locală nu le poate susține în 
actuala situație bugetară a municipalității. 
 
Sursa de finanţare: 
Prin redistribuire în cadrul bugetului   
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Ministerului Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și Fondurilor 
Europene 

1022.  Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și Fondurilor 
Europene 
Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

Alocarea sumei de 2.500 mii lei pentru finanţarea obiectivului 
de investiţii" Extindere reţele subterane  în Municipiul Ploiesti 
- Cartier Mimiu "în anul 2018 , precum şi introducerea 
creditelor de angajament necesare contractării lucrării. 
                                             Autor: Deputat Bozianu Nicoleta 
Cătălina       
Grupul PMP 

Dezvoltarea zonelor defavorizate 
urbanistic din Municipiul Ploiești 
presupune investiții majore, pe care 
autoritatea locală nu le poate susține în 
actuala situație bugetară a municipalității. 
 
Sursa de finanţare: 
Prin redistribuire în cadrul bugetului   
Ministerului Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și Fondurilor 
Europene 

1023.  Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și Fondurilor 
Europene 
Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

Alocarea sumei de 6.605 mii lei pentru finanţarea obiectivului 
de investiţii" Extindere reţele subterane  în Municipiul Ploieşti 
- Cartier Eroilor" in anul 2018 , precum si introducerea 
creditelor de angajament necesare contractării lucrării. 
                                            Autor: Deputat Bozianu Nicoleta 
Cătălina       
Grupul PMP 

Dezvoltarea zonelor defavorizate 
urbanistic din Municipiul Ploiești 
presupune investiții majore, pe care 
autoritatea locală nu le poate susține în 
actuala situație bugetară a municipalității. 
 
Sursa de finanţare: 
Prin redistribuire în cadrul bugetului   
Ministerului Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și Fondurilor 
Europene 

1024.  Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și Fondurilor 
Europene 
Anexa 3/15/26 
cod program 50 “Programul privind 
Construcția de locuințe 
sociale conform Legii nr. 114/1996” 
 

Alocarea sumei de 16.378 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului de investiţii Blocuri locuinţe sociale Cartier 
Libertăţii în Municipiul Ploieşti, în anul 2018 ,precum şi 
introducerea creditelor de angajament necesare contractării 
lucrării.                                             Autor:  
Deputat Bozianu Nicoleta Cătălina       
Grupul PMP 

Categoriile sociale defavorizate urbanistic 
trebuie să beneficieze de șanse acordate de 
autorități pentru obținerea unei locuințe. În 
prezent, Municipiul Ploiești este deficitar 
la acest capitol, și nu poate susține integral, 
din bugetul local, asemenea investiții. 
 
Sursa de finanţare: 
Prin redistribuire în cadrul bugetului   
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Ministerului Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și Fondurilor 
Europene 

1025.  Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și Fondurilor 
Europene 
Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

Alocarea sumei de 5.608 mii lei pentru finanţarea obiectivului 
de investiţii Consolidare şi refuncţionalizare Spital Municipal 
Ploieşti, în anul 2018, precum şi introducerea creditelor de 
angajament necesare contractării lucrării.                                     
 
Autor:                      
Deputat Bozianu Nicoleta Cătălina       
Grupul PMP 

Spitalele din Ploiești nu corespund, în 
prezent, cerințelor unor servicii medicale 
de calitate, nici din punct de vedere al 
condițiilor oferite pacienților, și nici din 
punct de vedere al dotărilor. 
 
Sursa de finanţare: 
Prin redistribuire în cadrul bugetului  
Ministerului Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și Fondurilor 
Europene 

1026. Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și Fondurilor 
Europene 
Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

Alocarea sumei de 2.513 mii lei pentru finantarea obiectivului 
de investitii '"Construire gradinita cu program normal Aleea 
Strunga nr.2", in Municipiul Ploiesti, in anul 2018 ,precum si 
introducerea creditelor de angajament necesare contractarii 
lucrarii.                                             Autor: Deputat Bozianu 
Nicoleta Cătălina      Grupul PMP 

Municipiul Ploiești înregistrează un deficit 
major al numărului de locuri în grădinițe, 
iar autoritatea locală nu poate susține un 
asemenea program de investiții. 
 
Sursa de finanţare: 
Prin redistribuire în cadrul bugetului  
Ministerului Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și Fondurilor 
Europene 

1027.  Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și Fondurilor 
Europene 
Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

Alocarea sumei de 13.260 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului de investiţii "Modernizare str. Ştrandului"   în 
Municipiul Ploieşti - în anul 2018 ,precum si introducerea 
creditelor de angajament necesare contractării lucrării.                
 
Autor: Deputat Bozianu Nicoleta Cătălina       
Grupul PMP 

Dezvoltarea zonelor defavorizate din 
Municipiul Ploiești presupune investiții 
majore, pe care autoritatea locală nu le 
poate susține în actuala situație bugetară a 
municipalității. 
 
Sursa de finanţare: 
Prin redistribuire în cadrul bugetului  
Ministerului Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și Fondurilor 
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Europene 
1028.   Ministerul Dezvoltării Regionale, 

Administraţiei Publice și Fondurilor 
Europene 
Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

Alocarea sumei de 3.500  mii lei pentru finanţarea obiectivului 
de investiţii  "Construire grădiniţă cu program prelungit opt 
grupe ,zona Bariera Bucureşti incinta Liceului  1 Mai "  in 
Municipiul Ploieşti - în anul 2018, precum si introducerea 
creditelor de angajament necesare contractării lucrării.    
                                          Autor: Deputat Bozianu Nicoleta 
Cătălina       
Grupul PMP 

Municipiul Ploiești înregistrează un deficit 
major al numărului de locuri în grădinițe, 
iar autoritatea locală nu poate susține un 
asemenea program de investiții. 
 
Sursa de finanţare: 
Prin redistribuire în cadrul bugetului  
Ministerului Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și Fondurilor 
Europene 

1029.  Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și Fondurilor 
Europene 
Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

Alocarea sumei de 6.000 mii de lei pentru finanțarea 
obiectivului de investiții „Reabilitare strada Calea Doftanei ” 
in Municipiul Campina ,in anul 2018,precum si introducerea 
creditelor de angajament necesare contractării lucrării.                
 
Autor : Deputat  Bozianu Nicoleta Cătălina               
Grup PMP 

Dezvoltarea infrastructurii Municipiului 
Câmpina. Este o artera intens circulată care 
face legătura cu localităţile limitrofe ,un 
punct de acces in municipiul Campina care 
nu a mai fost reabilitat de 40 de ani. 
 
Sursa de finanţare: 
Prin redistribuire în cadrul bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și Fondurilor 
Europene 

1030.  Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și Fondurilor 
Europene 
Anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

Alocarea sumei de 2.000  mii de lei pentru finanțarea 
obiectivului de investiții „Reabilitare strada Bobâlna ” în 
Municipiul Campina ,in anul 2018 ,precum si introducerea 
creditelor de angajament necesare contractării lucrării.                
 
Autor :                         
Deputat  Bozianu Nicoleta Cătălina               
Grup PMP 
 

Dezvoltarea infrastructurii Municipiului 
Câmpina. Este o strada intens  circulată din 
municipiul Campina care nu a mai fost 
reabilitata de 40 de ani. 
 
Sursa de finanţare: 
Prin redistribuire în cadrul bugetului 
Ministerului Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice și Fondurilor 
Europene 

1031. Anexa nr. 3 / 15 Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administraţiei Publice şi 

Se introduce în Anexa nr. 3 / 15 / 01 obiectivul de investiţii 
„Construire locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, pentru 

Cunoscut drept centru universitar de 
prestigiu în România, Iaşul este un pol de 
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Fondurilor Europene 
 

specialişti din sănătate – Zona Grădinari A, etapa I” cu suma 
de 6.565 mii lei, Municipiul Iaşi, judeţul Iaşi 
 
Autori:  
 
Deputat Petru Movilă 
Grupul PMP 
 

formare educaţională pentru foarte mulţi 
tineri din judeţele Moldovei. 
Prin HCL 379/29.11.2016 s-a aprobat 
Studiul de prefezabilitate pentru obiectivul 
menţionat. Actul administrativ a fost 
comunicat Agenţiei Naţionale pentru 
Locuinţe fără un răspuns pozitiv până la 
acest moment 
 
Sursa de finanțare:  
 
Fondul de rezervă bugetară la dispoziția 
Guvernului 
 
 

1032. Anexa nr. 3 / 15  Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administraţiei Publice şi 
Fondurilor Europene 
 

Se introduce în Anexa nr. 3 / 15 / 01 obiectivul de investiţii 
„Construire locuinte colective in zona Gradinari” cu suma de 
65.559 mii lei, Municipiul Iaşi, judeţul Iaşi 
 
Autori:  
 
Deputat Petru Movilă 
Grupul PMP 
 

Suma necesară pentru construirea a 288 
unităţi locative. Proiectul a trecut deja de 
prima etapă, fiind deja aprobaţi indicatorii 
tehnico-economici prin 
HCL253/29.09.2016 
Sursa de finanțare:  
 
Fondul de rezervă bugetară la dispoziția 
Guvernului 
 
 

1033. Anexa 3/15  
Capitolul 5001 
Grupa 51 
Titlul VI / Transferuri între unități ale 
administrației Publice 
Articol 02 
Alineat 38 

Se suplimentează Capitolul 5001, Grupa 51, Titlul VI / 
Transferuri între unități ale administrației Publice, Articol 02, 
Alineat 38 cu suma de 1.000 mii lei cu destinația Reabilitare 
Drum Comunal 65 Grui – Buciumeni, oraș Budești județ 
Călărași 
 
Autor: 
Deputat Sefer Cristian-George 

Realizarea acestui obiectiv este strict 
necesară colectivității locale, autoritatea 
locală nedispunând de surse financiare 
pentru aceasta  
 
Sursa de finanțare: 
diminuarea Titlului Dobânzi (Anexa 3/65 
Grupa 30, Titlul III) cu suma de 1.000 mii 
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Grup parlamentar PMP 
 

lei 
Reducerea Titlului Dobânzi nu va afecta 
obligațiile financiare ale României, suma 
stabilită în proiectul de buget fiind mult 
mai mare față de obligațiile existente, rata 
dobânzii fiind stabilită mult peste rata 
pieței actuale și putând fi supusă 
renegocierii.  

1034. Anexa 3/15  
Capitolul 5001 
Grupa 51 
Titlul VI / Transferuri între unități ale 
administrației Publice 
Articol 02 
Alineat 38 

Se suplimentează Capitolul 5001, Grupa 51, Titlul VI / 
Transferuri între unități ale administrației Publice, Articol 02, 
Alineat 38 cu suma de 10.000 mii lei cu destinația Extindere 
rețea apă-canal, oraș Budești județ Călărași 
 
Autor: 
Deputat Sefer Cristian-George 
Grup parlamentar PMP 
 

Realizarea acestui obiectiv este strict 
necesară colectivității locale, autoritatea 
locală nedispunând de surse financiare 
pentru aceasta  
 
Sursa de finanțare: 
diminuarea Titlului Dobânzi (Anexa 3/65 
Grupa 30, Titlul III)  cu suma de 10.000 
mii lei 
Reducerea Titlului Dobânzi nu va afecta 
obligațiile financiare ale României, suma 
stabilită în proiectul de buget fiind mult 
mai mare față de obligațiile existente, rata 
dobânzii fiind stabilită mult peste rata 
pieței actuale și putând fi supusă 
renegocierii. 

1035. Anexa 3/15  
Capitolul 5001 
Grupa 51 
Titlul VI / Transferuri între unități ale 
administrației Publice 
Articol 02 
Alineat 38 

Se suplimentează Capitolul 5001, Grupa 51, Titlul VI / 
Transferuri între unități ale administrației Publice, Articol 02, 
Alineat 38 cu suma de 5.000 mii lei cu destinația Reabilitare 8 
km de drum, oraș Budești județ Călărași 
 
Autor: 
Deputat Sefer Cristian-George 
Grup parlamentar PMP 
 

Realizarea acestui obiectiv este strict 
necesară colectivității locale, autoritatea 
locală nedispunând de surse financiare 
pentru aceasta  
 
Sursa de finanțare: 
diminuarea Titlului Dobânzi (Anexa 3/65 
Grupa 30, Titlul III)  cu suma de 5.000 mii 
lei 
Reducerea Titlului Dobânzi nu va afecta 
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obligațiile financiare ale României, suma 
stabilită în proiectul de buget fiind mult 
mai mare față de obligațiile existente, rata 
dobânzii fiind stabilită mult peste rata 
pieței actuale și putând fi supusă 
renegocierii. 

1036. Anexa 3/15  
Capitolul 7001 
Grupa 71 
Titlul VI / Transferuri între unități ale 
administrației Publice 
Articol 01 
Alineat 01 

Se suplimentează Capitolul 7001, Grupa 71, Titlul VI / 
Transferuri între unități ale administrației Publice, Articol 01, 
Alineat 38 cu suma de 1.000 mii lei cu suma de 6.000 mii lei 
cu destinația Construcție bloc de locuințe de serviciu pentru 
personalul medical care deservește Spitalul Județean Călărași 
 
Autor: 
Deputat Sefer Cristian-George 
Grup parlamentar PMP 
 

Realizarea acestui obiectiv este strict 
necesară colectivității locale, autoritatea 
locală nedispunând de surse financiare 
pentru aceasta  
 
Sursa de finanțare: 
diminuarea Titlului Dobânzi (Anexa 3/65 
Grupa 30, Titlul III)  cu suma de 6.000 mii 
lei 
Reducerea Titlului Dobânzi nu va afecta 
obligațiile financiare ale României, suma 
stabilită în proiectul de buget fiind mult 
mai mare față de obligațiile existente, rata 
dobânzii fiind stabilită mult peste rata 
pieței actuale și putând fi supusă 
renegocierii. 

1037. Anexa 3/15  
Capitolul 5001 
Grupa 55 
Titlul VII / Alte Transferuri 
Articol 01 
Alineat 13 

Se suplimentează Capitolul 5001, Grupa 55, Titlul VII / 
Transferuri între unități ale administrației Publice, Articol 02, 
Alineat 38 cu suma de 5.000 mii lei cu destinația Elaborare 
studiu de prefezabilitate și fezabilitate pentru Obiectivul 
realizare port turistic în municipiul Călărași și municipiul 
Oltenița  
 
Autor: 
Deputat Sefer Cristian-George 
Grup parlamentar PMP 
 
 

Realizarea acestui obiectiv este strict 
necesară colectivității locale, autoritatea 
locală nedispunând de surse financiare 
pentru aceasta  
 
Sursa de finanțare: 
diminuarea Titlului Dobânzi (Anexa 3/65 
Grupa 30, Titlul III)  cu suma de 5.000 mii 
lei 
Reducerea Titlului Dobânzi nu va afecta 
obligațiile financiare ale României, suma 
stabilită în proiectul de buget fiind mult 
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mai mare față de obligațiile existente, rata 
dobânzii fiind stabilită mult peste rata 
pieței actuale și putând fi supusă 
renegocierii. 

1038. Anexa 3/15  
Capitolul 5001 
Grupa 51 
Titlul VI / Transferuri între unități ale 
administrației Publice 
Articol 02 
Alineat 38 

Se suplimentează Capitolul 5001, Grupa 51, Titlul VI / 
Transferuri între unități ale administrației Publice, Articol 02, 
Alineat 38 cu suma de 956 mii lei cu destinația construcție 
creșă în comuna Alexandru Odobescu, județ Călărași 
 
Autor: 
Deputat Sefer Cristian-George 
Grup parlamentar PMP 
 

Realizarea acestui obiectiv este strict 
necesară colectivității locale, autoritatea 
locală nedispunând de surse financiare 
pentru aceasta 
  
Sursa de finanțare: 
diminuarea Titlului Dobânzi (Anexa 3/65 
Grupa 30, Titlul III)  cu suma de 10.000 
mii lei 
Reducerea Titlului Dobânzi nu va afecta 
obligațiile financiare ale României, suma 
stabilită în proiectul de buget fiind mult 
mai mare față de obligațiile existente, rata 
dobânzii fiind stabilită mult peste rata 
pieței actuale și putând fi supusă 
renegocierii. 

1039. Anexa 3/15  
Capitolul 5001 
Grupa 51 
Titlul VI / Transferuri între unități ale 
administrației Publice 
Articol 02 
Alineat 38 

Se suplimentează Capitolul 5001, Grupa 51, Titlul VI / 
Transferuri între unități ale administrației Publice, Articol 02, 
Alineat 38 cu suma de 956 mii lei cu destinația construcție 
creșă în comuna Belciugatele, județ Călărași 
 
Autor: 
Deputat Sefer Cristian-George 
Grup parlamentar PMP 
 

Realizarea acestui obiectiv este strict 
necesară colectivității locale, autoritatea 
locală nedispunând de surse financiare 
pentru aceasta  
 
Sursa de finanțare: 
diminuarea Titlului Dobânzi (Anexa 3/65 
Grupa 30, Titlul III)  cu suma de 10.000 
mii lei 
Reducerea Titlului Dobânzi nu va afecta 
obligațiile financiare ale României, suma 
stabilită în proiectul de buget fiind mult 
mai mare față de obligațiile existente, rata 
dobânzii fiind stabilită mult peste rata 
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pieței actuale și putând fi supusă 
renegocierii. 

1040. Anexa 3/15  
Capitolul 5001 
Grupa 51 
Titlul VI / Transferuri între unități ale 
administrației Publice 
Articol 02 
Alineat 38 

Se suplimentează Capitolul 5001, Grupa 51, Titlul VI / 
Transferuri între unități ale administrației Publice, Articol 02, 
Alineat 38 cu suma de 956 mii lei cu destinația construcție 
creșă în comuna Borcea, județ Călărași 
 
Autor: 
Deputat Sefer Cristian-George 
Grup parlamentar PMP 
 

Realizarea acestui obiectiv este strict 
necesară colectivității locale, autoritatea 
locală nedispunând de surse financiare 
pentru aceasta  
 
Sursa de finanțare: 
diminuarea Titlului Dobânzi (Anexa 3/65 
Grupa 30, Titlul III)  cu suma de 10.000 
mii lei 
Reducerea Titlului Dobânzi nu va afecta 
obligațiile financiare ale României, suma 
stabilită în proiectul de buget fiind mult 
mai mare față de obligațiile existente, rata 
dobânzii fiind stabilită mult peste rata 
pieței actuale și putând fi supusă 
renegocierii. 
 

1041. Anexa 3/15  
Capitolul 5001 
Grupa 51 
Titlul VI / Transferuri între unități ale 
administrației Publice 
Articol 02 
Alineat 38 

Se suplimentează Capitolul 5001, Grupa 51, Titlul VI / 
Transferuri între unități ale administrației Publice, Articol 02, 
Alineat 38 cu suma de 956 mii lei cu destinația construcție 
creșă în comuna Căscioarele, județ Călărași 
 
Autor: 
Deputat Sefer Cristian-George 
Grup parlamentar PMP 
 

Realizarea acestui obiectiv este strict 
necesară colectivității locale, autoritatea 
locală nedispunând de surse financiare 
pentru aceasta  
 
Sursa de finanțare: 
diminuarea Titlului Dobânzi (Anexa 3/65 
Grupa 30, Titlul III)  cu suma de 10.000 
mii lei 
Reducerea Titlului Dobânzi nu va afecta 
obligațiile financiare ale României, suma 
stabilită în proiectul de buget fiind mult 
mai mare față de obligațiile existente, rata 
dobânzii fiind stabilită mult peste rata 
pieței actuale și putând fi supusă 
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renegocierii. 
1042. Anexa 3/15  

Capitolul 5001 
Grupa 51 
Titlul VI / Transferuri între unități ale 
administrației Publice 
Articol 02 
Alineat 38 

Se suplimentează Capitolul 5001, Grupa 51, Titlul VI / 
Transferuri între unități ale administrației Publice, Articol 02, 
Alineat 38 cu suma de 956 mii lei cu destinația construcție 
creșă în comuna Chirnogi, județ Călărași 
 
Autor: 
Deputat Sefer Cristian-George 
Grup parlamentar PMP 
 

Realizarea acestui obiectiv este strict 
necesară colectivității locale, autoritatea 
locală nedispunând de surse financiare 
pentru aceasta 
  
Sursa de finanțare: 
diminuarea Titlului Dobânzi (Anexa 3/65 
Grupa 30, Titlul III)  cu suma de 10.000 
mii lei 
Reducerea Titlului Dobânzi nu va afecta 
obligațiile financiare ale României, suma 
stabilită în proiectul de buget fiind mult 
mai mare față de obligațiile existente, rata 
dobânzii fiind stabilită mult peste rata 
pieței actuale și putând fi supusă 
renegocierii. 
 

1043. Anexa 3/15  
Capitolul 5001 
Grupa 51 
Titlul VI / Transferuri între unități ale 
administrației Publice 
Articol 02 
Alineat 38 

Se suplimentează Capitolul 5001, Grupa 51, Titlul VI / 
Transferuri între unități ale administrației Publice, Articol 02, 
Alineat 38 cu suma de 956 mii lei cu destinația construcție 
creșă în comuna Chiselet, județ Călărași 
 
Autor: 
Deputat Sefer Cristian-George 
Grup parlamentar PMP 
 

Realizarea acestui obiectiv este strict 
necesară colectivității locale, autoritatea 
locală nedispunând de surse financiare 
pentru aceasta 
  
Sursa de finanțare: 
diminuarea Titlului Dobânzi (Anexa 3/65 
Grupa 30, Titlul III)  cu suma de 10.000 
mii lei 
Reducerea Titlului Dobânzi nu va afecta 
obligațiile financiare ale României, suma 
stabilită în proiectul de buget fiind mult 
mai mare față de obligațiile existente, rata 
dobânzii fiind stabilită mult peste rata 
pieței actuale și putând fi supusă 
renegocierii. 
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1044. Anexa 3/15  
Capitolul 5001 
Grupa 51 
Titlul VI / Transferuri între unități ale 
administrației Publice 
Articol 02 
Alineat 38 

Se suplimentează Capitolul 5001, Grupa 51, Titlul VI / 
Transferuri între unități ale administrației Publice, Articol 02, 
Alineat 38 cu suma de 956 mii lei cu destinația construcție 
creșă în comuna Ciocănești, județ Călărași 
 
Autor: 
Deputat Sefer Cristian-George 
Grup parlamentar PMP 
 

Realizarea acestui obiectiv este strict 
necesară colectivității locale, autoritatea 
locală nedispunând de surse financiare 
pentru aceasta 
  
Sursa de finanțare: 
diminuarea Titlului Dobânzi (Anexa 3/65 
Grupa 30, Titlul III)  cu suma de 10.000 
mii lei 
Reducerea Titlului Dobânzi nu va afecta 
obligațiile financiare ale României, suma 
stabilită în proiectul de buget fiind mult 
mai mare față de obligațiile existente, rata 
dobânzii fiind stabilită mult peste rata 
pieței actuale și putând fi supusă 
renegocierii. 
 

1045. Anexa 3/15  
Capitolul 5001 
Grupa 51 
Titlul VI / Transferuri între unități ale 
administrației Publice 
Articol 02 
Alineat 38 

Se suplimentează Capitolul 5001, Grupa 51, Titlul VI / 
Transferuri între unități ale administrației Publice, Articol 02, 
Alineat 38 cu suma de 956 mii lei cu destinația construcție 
creșă în comuna Crivăț, județ Călărași 
 
Autor: 
Deputat Sefer Cristian-George 
Grup parlamentar PMP 
 

Realizarea acestui obiectiv este strict 
necesară colectivității locale, autoritatea 
locală nedispunând de surse financiare 
pentru aceasta 
  
Sursa de finanțare: 
diminuarea Titlului Dobânzi (Anexa 3/65 
Grupa 30, Titlul III)  cu suma de 10.000 
mii lei 
Reducerea Titlului Dobânzi nu va afecta 
obligațiile financiare ale României, suma 
stabilită în proiectul de buget fiind mult 
mai mare față de obligațiile existente, rata 
dobânzii fiind stabilită mult peste rata 
pieței actuale și putând fi supusă 
renegocierii. 
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1046. Anexa 3/15  
Capitolul 5001 
Grupa 51 
Titlul VI / Transferuri între unități ale 
administrației Publice 
Articol 02 
Alineat 38 

Se suplimentează Capitolul 5001, Grupa 51, Titlul VI / 
Transferuri între unități ale administrației Publice, Articol 02, 
Alineat 38 cu suma de 956 mii lei cu destinația construcție 
creșă în comuna Curcani, județ Călărași 
 
Autor: 
Deputat Sefer Cristian-George 
Grup parlamentar PMP 
 

Realizarea acestui obiectiv este strict 
necesară colectivității locale, autoritatea 
locală nedispunând de surse financiare 
pentru aceasta  
 
Sursa de finanțare: 
diminuarea Titlului Dobânzi (Anexa 3/65 
Grupa 30, Titlul III)  cu suma de 10.000 
mii lei 
Reducerea Titlului Dobânzi nu va afecta 
obligațiile financiare ale României, suma 
stabilită în proiectul de buget fiind mult 
mai mare față de obligațiile existente, rata 
dobânzii fiind stabilită mult peste rata 
pieței actuale și putând fi supusă 
renegocierii. 
 

1047. Anexa 3/15  
Capitolul 5001 
Grupa 51 
Titlul VI / Transferuri între unități ale 
administrației Publice 
Articol 02 
Alineat 38 

Se suplimentează Capitolul 5001, Grupa 51, Titlul VI / 
Transferuri între unități ale administrației Publice, Articol 02, 
Alineat 38 cu suma de 956 mii lei cu destinația construcție 
creșă în comuna Cuza Vodă, județ Călărași 
 
Autor: 
Deputat Sefer Cristian-George 
Grup parlamentar PMP 
 

Realizarea acestui obiectiv este strict 
necesară colectivității locale, autoritatea 
locală nedispunând de surse financiare 
pentru aceasta  
 
Sursa de finanțare: 
diminuarea Titlului Dobânzi (Anexa 3/65 
Grupa 30, Titlul III)  cu suma de 10.000 
mii lei 
Reducerea Titlului Dobânzi nu va afecta 
obligațiile financiare ale României, suma 
stabilită în proiectul de buget fiind mult 
mai mare față de obligațiile existente, rata 
dobânzii fiind stabilită mult peste rata 
pieței actuale și putând fi supusă 
renegocierii. 
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1048. Anexa 3/15  
Capitolul 5001 
Grupa 51 
Titlul VI / Transferuri între unități ale 
administrației Publice 
Articol 02 
Alineat 38 

Se suplimentează Capitolul 5001, Grupa 51, Titlul VI / 
Transferuri între unități ale administrației Publice, Articol 02, 
Alineat 38 cu suma de 956 mii lei cu destinația construcție 
creșă în comuna Dichiseni, județ Călărași 
 
Autor: 
Deputat Sefer Cristian-George 
Grup parlamentar PMP 
 

Realizarea acestui obiectiv este strict 
necesară colectivității locale, autoritatea 
locală nedispunând de surse financiare 
pentru aceasta 
  
Sursa de finanțare: 
diminuarea Titlului Dobânzi (Anexa 3/65 
Grupa 30, Titlul III)  cu suma de 10.000 
mii lei 
Reducerea Titlului Dobânzi nu va afecta 
obligațiile financiare ale României, suma 
stabilită în proiectul de buget fiind mult 
mai mare față de obligațiile existente, rata 
dobânzii fiind stabilită mult peste rata 
pieței actuale și putând fi supusă 
renegocierii. 
 

1049. Anexa 3/15  
Capitolul 5001 
Grupa 51 
Titlul VI / Transferuri între unități ale 
administrației Publice 
Articol 02 
Alineat 38 

Se suplimentează Capitolul 5001, Grupa 51, Titlul VI / 
Transferuri între unități ale administrației Publice, Articol 02, 
Alineat 38 cu suma de 956 mii lei cu destinația construcție 
creșă în comuna Dor Mărunt, județ Călărași 
 
Autor: 
Deputat Sefer Cristian-George 
Grup parlamentar PMP 
 

Realizarea acestui obiectiv este strict 
necesară colectivității locale, autoritatea 
locală nedispunând de surse financiare 
pentru aceasta  
 
Sursa de finanțare: 
diminuarea Titlului Dobânzi (Anexa 3/65 
Grupa 30, Titlul III)  cu suma de 10.000 
mii lei 
Reducerea Titlului Dobânzi nu va afecta 
obligațiile financiare ale României, suma 
stabilită în proiectul de buget fiind mult 
mai mare față de obligațiile existente, rata 
dobânzii fiind stabilită mult peste rata 
pieței actuale și putând fi supusă 
renegocierii. 
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1050. Anexa 3/15  
Capitolul 5001 
Grupa 51 
Titlul VI / Transferuri între unități ale 
administrației Publice 
Articol 02 
Alineat 38 

Se suplimentează Capitolul 5001, Grupa 51, Titlul VI / 
Transferuri între unități ale administrației Publice, Articol 02, 
Alineat 38 cu suma de 956 mii lei cu destinația construcție 
creșă în comuna Dorobanțu, județ Călărași 
 
Autor: 
Deputat Sefer Cristian-George 
Grup parlamentar PMP 
 

Realizarea acestui obiectiv este strict 
necesară colectivității locale, autoritatea 
locală nedispunând de surse financiare 
pentru aceasta  
Sursa de finanțare: 
diminuarea Titlului Dobânzi (Anexa 3/65 
Grupa 30, Titlul III)  cu suma de 10.000 
mii lei 
Reducerea Titlului Dobânzi nu va afecta 
obligațiile financiare ale României, suma 
stabilită în proiectul de buget fiind mult 
mai mare față de obligațiile existente, rata 
dobânzii fiind stabilită mult peste rata 
pieței actuale și putând fi supusă 
renegocierii. 
 

1051. Anexa 3/15  
Capitolul 5001 
Grupa 51 
Titlul VI / Transferuri între unități ale 
administrației Publice 
Articol 02 
Alineat 38 

Se suplimentează Capitolul 5001, Grupa 51, Titlul VI / 
Transferuri între unități ale administrației Publice, Articol 02, 
Alineat 38 cu suma de 956 mii lei cu destinația construcție 
creșă în comuna Dragalina, județ Călărași 
 
Autor: 
Deputat Sefer Cristian-George 
Grup parlamentar PMP 
 

Realizarea acestui obiectiv este strict 
necesară colectivității locale, autoritatea 
locală nedispunând de surse financiare 
pentru aceasta  
 
Sursa de finanțare: 
diminuarea Titlului Dobânzi (Anexa 3/65 
Grupa 30, Titlul III)  cu suma de 10.000 
mii lei 
Reducerea Titlului Dobânzi nu va afecta 
obligațiile financiare ale României, suma 
stabilită în proiectul de buget fiind mult 
mai mare față de obligațiile existente, rata 
dobânzii fiind stabilită mult peste rata 
pieței actuale și putând fi supusă 
renegocierii. 

1052. Anexa 3/15  
Capitolul 5001 

Se suplimentează Capitolul 5001, Grupa 51, Titlul VI / 
Transferuri între unități ale administrației Publice, Articol 02, 

Realizarea acestui obiectiv este strict 
necesară colectivității locale, autoritatea 
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Grupa 51 
Titlul VI / Transferuri între unități ale 
administrației Publice 
Articol 02 
Alineat 38 

Alineat 38 cu suma de 956 mii lei cu destinația construcție 
creșă în comuna Dragoș Vodă, județ Călărași 
 
Autor: 
Deputat Sefer Cristian-George 
Grup parlamentar PMP 
 

locală nedispunând de surse financiare 
pentru aceasta  
 
Sursa de finanțare: 
diminuarea Titlului Dobânzi (Anexa 3/65 
Grupa 30, Titlul III)  cu suma de 10.000 
mii lei 
Reducerea Titlului Dobânzi nu va afecta 
obligațiile financiare ale României, suma 
stabilită în proiectul de buget fiind mult 
mai mare față de obligațiile existente, rata 
dobânzii fiind stabilită mult peste rata 
pieței actuale și putând fi supusă 
renegocierii. 
 

1053. Anexa 3/15  
Capitolul 5001 
Grupa 51 
Titlul VI / Transferuri între unități ale 
administrației Publice 
Articol 02 
Alineat 38 

Se suplimentează Capitolul 5001, Grupa 51, Titlul VI / 
Transferuri între unități ale administrației Publice, Articol 02, 
Alineat 38 cu suma de 956 mii lei cu destinația construcție 
creșă în comuna Frăsinet, județ Călărași 
 
Autor: 
Deputat Sefer Cristian-George 
Grup parlamentar PMP 
 

Realizarea acestui obiectiv este strict 
necesară colectivității locale, autoritatea 
locală nedispunând de surse financiare 
pentru aceasta  
 
Sursa de finanțare: 
diminuarea Titlului Dobânzi (Anexa 3/65 
Grupa 30, Titlul III)  cu suma de 10.000 
mii lei 
Reducerea Titlului Dobânzi nu va afecta 
obligațiile financiare ale României, suma 
stabilită în proiectul de buget fiind mult 
mai mare față de obligațiile existente, rata 
dobânzii fiind stabilită mult peste rata 
pieței actuale și putând fi supusă 
renegocierii. 

1054. Anexa 3/15  
Capitolul 5001 
Grupa 51 

Se suplimentează Capitolul 5001, Grupa 51, Titlul VI / 
Transferuri între unități ale administrației Publice, Articol 02, 
Alineat 38 cu suma de 956 mii lei cu destinația construcție 

Realizarea acestui obiectiv este strict 
necesară colectivității locale, autoritatea 
locală nedispunând de surse financiare 
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Titlul VI / Transferuri între unități ale 
administrației Publice 
Articol 02 
Alineat 38 

creșă în comuna Frumușani, județ Călărași 
 
Autor: 
Deputat Sefer Cristian-George 
Grup parlamentar PMP 
 

pentru aceasta  
 
Sursa de finanțare: 
diminuarea Titlului Dobânzi (Anexa 3/65 
Grupa 30, Titlul III)  cu suma de 10.000 
mii lei 
Reducerea Titlului Dobânzi nu va afecta 
obligațiile financiare ale României, suma 
stabilită în proiectul de buget fiind mult 
mai mare față de obligațiile existente, rata 
dobânzii fiind stabilită mult peste rata 
pieței actuale și putând fi supusă 
renegocierii. 
 

1055. Anexa 3/15  
Capitolul 5001 
Grupa 51 
Titlul VI / Transferuri între unități ale 
administrației Publice 
Articol 02 
Alineat 38 

Se suplimentează Capitolul 5001, Grupa 51, Titlul VI / 
Transferuri între unități ale administrației Publice, Articol 02, 
Alineat 38 cu suma de 956 mii lei cu destinația construcție 
creșă în comuna Fundeni, județ Călărași 
 
Autor: 
Deputat Sefer Cristian-George 
Grup parlamentar PMP 
 

Realizarea acestui obiectiv este strict 
necesară colectivității locale, autoritatea 
locală nedispunând de surse financiare 
pentru aceasta  
 
Sursa de finanțare: 
diminuarea Titlului Dobânzi (Anexa 3/65 
Grupa 30, Titlul III)  cu suma de 10.000 
mii lei 
Reducerea Titlului Dobânzi nu va afecta 
obligațiile financiare ale României, suma 
stabilită în proiectul de buget fiind mult 
mai mare față de obligațiile existente, rata 
dobânzii fiind stabilită mult peste rata 
pieței actuale și putând fi supusă 
renegocierii. 

1056. Anexa 3/15  
Capitolul 5001 
Grupa 51 
Titlul VI / Transferuri între unități ale 

Se suplimentează Capitolul 5001, Grupa 51, Titlul VI / 
Transferuri între unități ale administrației Publice, Articol 02, 
Alineat 38 cu suma de 956 mii lei cu destinația construcție 
creșă în comuna Gălbinași, județ Călărași 

Realizarea acestui obiectiv este strict 
necesară colectivității locale, autoritatea 
locală nedispunând de surse financiare 
pentru aceasta  
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administrației Publice 
Articol 02 
Alineat 38 

 
Autor: 
Deputat Sefer Cristian-George 
Grup parlamentar PMP 
 

 
Sursa de finanțare: 
diminuarea Titlului Dobânzi (Anexa 3/65 
Grupa 30, Titlul III)  cu suma de 10.000 
mii lei 
Reducerea Titlului Dobânzi nu va afecta 
obligațiile financiare ale României, suma 
stabilită în proiectul de buget fiind mult 
mai mare față de obligațiile existente, rata 
dobânzii fiind stabilită mult peste rata 
pieței actuale și putând fi supusă 
renegocierii. 
 

1057. Anexa 3/15  
Capitolul 5001 
Grupa 51 
Titlul VI / Transferuri între unități ale 
administrației Publice 
Articol 02 
Alineat 38 

Se suplimentează Capitolul 5001, Grupa 51, Titlul VI / 
Transferuri între unități ale administrației Publice, Articol 02, 
Alineat 38 cu suma de 956 mii lei cu destinația construcție 
creșă în comuna Grădiștea,  județ Călărași 
 
Autor: 
Deputat Sefer Cristian-George 
Grup parlamentar PMP 
 

Realizarea acestui obiectiv este strict 
necesară colectivității locale, autoritatea 
locală nedispunând de surse financiare 
pentru aceasta  
 
Sursa de finanțare: 
diminuarea Titlului Dobânzi (Anexa 3/65 
Grupa 30, Titlul III)  cu suma de 10.000 
mii lei 
Reducerea Titlului Dobânzi nu va afecta 
obligațiile financiare ale României, suma 
stabilită în proiectul de buget fiind mult 
mai mare față de obligațiile existente, rata 
dobânzii fiind stabilită mult peste rata 
pieței actuale și putând fi supusă 
renegocierii. 

1058. Anexa 3/15  
Capitolul 5001 
Grupa 51 
Titlul VI / Transferuri între unități ale 
administrației Publice 

Se suplimentează Capitolul 5001, Grupa 51, Titlul VI / 
Transferuri între unități ale administrației Publice, Articol 02, 
Alineat 38 cu suma de 956 mii lei cu destinația construcție 
creșă în comuna Gurbănești, județ Călărași 
 

Realizarea acestui obiectiv este strict 
necesară colectivității locale, autoritatea 
locală nedispunând de surse financiare 
pentru aceasta  
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Articol 02 
Alineat 38 

Autor: 
Deputat Sefer Cristian-George 
Grup parlamentar PMP 
 

Sursa de finanțare: 
diminuarea Titlului Dobânzi (Anexa 3/65 
Grupa 30, Titlul III)  cu suma de 10.000 
mii lei 
Reducerea Titlului Dobânzi nu va afecta 
obligațiile financiare ale României, suma 
stabilită în proiectul de buget fiind mult 
mai mare față de obligațiile existente, rata 
dobânzii fiind stabilită mult peste rata 
pieței actuale și putând fi supusă 
renegocierii. 
 

1059. Anexa 3/15  
Capitolul 5001 
Grupa 51 
Titlul VI / Transferuri între unități ale 
administrației Publice 
Articol 02 
Alineat 38 

Se suplimentează Capitolul 5001, Grupa 51, Titlul VI / 
Transferuri între unități ale administrației Publice, Articol 02, 
Alineat 38 cu suma de 956 mii lei cu destinația construcție 
creșă în comuna Ileana, județ Călărași 
 
Autor: 
Deputat Sefer Cristian-George 
Grup parlamentar PMP 
 

Realizarea acestui obiectiv este strict 
necesară colectivității locale, autoritatea 
locală nedispunând de surse financiare 
pentru aceasta  
 
Sursa de finanțare: 
diminuarea Titlului Dobânzi (Anexa 3/65 
Grupa 30, Titlul III)  cu suma de 10.000 
mii lei 
Reducerea Titlului Dobânzi nu va afecta 
obligațiile financiare ale României, suma 
stabilită în proiectul de buget fiind mult 
mai mare față de obligațiile existente, rata 
dobânzii fiind stabilită mult peste rata 
pieței actuale și putând fi supusă 
renegocierii. 

1060. Anexa 3/15  
Capitolul 5001 
Grupa 51 
Titlul VI / Transferuri între unități ale 
administrației Publice 
Articol 02 

Se suplimentează Capitolul 5001, Grupa 51, Titlul VI / 
Transferuri între unități ale administrației Publice, Articol 02, 
Alineat 38 cu suma de 956 mii lei cu destinația construcție 
creșă în comuna Independența, județ Călărași 
 
Autor: 

Realizarea acestui obiectiv este strict 
necesară colectivității locale, autoritatea 
locală nedispunând de surse financiare 
pentru aceasta  
 
Sursa de finanțare: 
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Alineat 38 Deputat Sefer Cristian-George 
Grup parlamentar PMP 
 

diminuarea Titlului Dobânzi (Anexa 3/65 
Grupa 30, Titlul III)  cu suma de 10.000 
mii lei 
Reducerea Titlului Dobânzi nu va afecta 
obligațiile financiare ale României, suma 
stabilită în proiectul de buget fiind mult 
mai mare față de obligațiile existente, rata 
dobânzii fiind stabilită mult peste rata 
pieței actuale și putând fi supusă 
renegocierii. 
 

1061. Anexa 3/15  
Capitolul 5001 
Grupa 51 
Titlul VI / Transferuri între unități ale 
administrației Publice 
Articol 02 
Alineat 38 

Se suplimentează Capitolul 5001, Grupa 51, Titlul VI / 
Transferuri între unități ale administrației Publice, Articol 02, 
Alineat 38 cu suma de 956 mii lei cu destinația construcție 
creșă în comuna Jegălia, județ Călărași 
 
Autor: 
Deputat Sefer Cristian-George 
Grup parlamentar PMP 
 

Realizarea acestui obiectiv este strict 
necesară colectivității locale, autoritatea 
locală nedispunând de surse financiare 
pentru aceasta 
  
Sursa de finanțare: 
diminuarea Titlului Dobânzi (Anexa 3/65 
Grupa 30, Titlul III)  cu suma de 10.000 
mii lei 
Reducerea Titlului Dobânzi nu va afecta 
obligațiile financiare ale României, suma 
stabilită în proiectul de buget fiind mult 
mai mare față de obligațiile existente, rata 
dobânzii fiind stabilită mult peste rata 
pieței actuale și putând fi supusă 
renegocierii. 

1062. Anexa 3/15  
Capitolul 5001 
Grupa 51 
Titlul VI / Transferuri între unități ale 
administrației Publice 
Articol 02 
Alineat 38 

Se suplimentează Capitolul 5001, Grupa 51, Titlul VI / 
Transferuri între unități ale administrației Publice, Articol 02, 
Alineat 38 cu suma de 956 mii lei cu destinația construcție 
creșă în comuna Lehliu, județ Călărași 
 
Autor: 
Deputat Sefer Cristian-George 

Realizarea acestui obiectiv este strict 
necesară colectivității locale, autoritatea 
locală nedispunând de surse financiare 
pentru aceasta 
  
Sursa de finanțare: 
diminuarea Titlului Dobânzi (Anexa 3/65 
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Grup parlamentar PMP 
 

Grupa 30, Titlul III)  cu suma de 10.000 
mii lei 
Reducerea Titlului Dobânzi nu va afecta 
obligațiile financiare ale României, suma 
stabilită în proiectul de buget fiind mult 
mai mare față de obligațiile existente, rata 
dobânzii fiind stabilită mult peste rata 
pieței actuale și putând fi supusă 
renegocierii. 
 

1063. Anexa 3/15  
Capitolul 5001 
Grupa 51 
Titlul VI / Transferuri între unități ale 
administrației Publice 
Articol 02 
Alineat 38 

Se suplimentează Capitolul 5001, Grupa 51, Titlul VI / 
Transferuri între unități ale administrației Publice, Articol 02, 
Alineat 38 cu suma de 956 mii lei cu destinația construcție 
creșă în comuna Luica, județ Călărași 
 
Autor: 
Deputat Sefer Cristian-George 
Grup parlamentar PMP 
 

Realizarea acestui obiectiv este strict 
necesară colectivității locale, autoritatea 
locală nedispunând de surse financiare 
pentru aceasta 
  
Sursa de finanțare: 
diminuarea Titlului Dobânzi (Anexa 3/65 
Grupa 30, Titlul III)  cu suma de 10.000 
mii lei 
Reducerea Titlului Dobânzi nu va afecta 
obligațiile financiare ale României, suma 
stabilită în proiectul de buget fiind mult 
mai mare față de obligațiile existente, rata 
dobânzii fiind stabilită mult peste rata 
pieței actuale și putând fi supusă 
renegocierii. 

1064. Anexa 3/15  
Capitolul 5001 
Grupa 51 
Titlul VI / Transferuri între unități ale 
administrației Publice 
Articol 02 
Alineat 38 

Se suplimentează Capitolul 5001, Grupa 51, Titlul VI / 
Transferuri între unități ale administrației Publice, Articol 02, 
Alineat 38 cu suma de 956 mii lei cu destinația construcție 
creșă în comuna Lupșanu, județ Călărași 
 
Autor: 
Deputat Sefer Cristian-George 
Grup parlamentar PMP 

Realizarea acestui obiectiv este strict 
necesară colectivității locale, autoritatea 
locală nedispunând de surse financiare 
pentru aceasta 
  
Sursa de finanțare: 
diminuarea Titlului Dobânzi (Anexa 3/65 
Grupa 30, Titlul III)  cu suma de 10.000 
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 mii lei 
Reducerea Titlului Dobânzi nu va afecta 
obligațiile financiare ale României, suma 
stabilită în proiectul de buget fiind mult 
mai mare față de obligațiile existente, rata 
dobânzii fiind stabilită mult peste rata 
pieței actuale și putând fi supusă 
renegocierii. 
 

1065. Anexa 3/15  
Capitolul 5001 
Grupa 51 
Titlul VI / Transferuri între unități ale 
administrației Publice 
Articol 02 
Alineat 38 

Se suplimentează Capitolul 5001, Grupa 51, Titlul VI / 
Transferuri între unități ale administrației Publice, Articol 02, 
Alineat 38 cu suma de 956 mii lei cu destinația construcție 
creșă în comuna Mânăstirea, județ Călărași 
 
Autor: 
Deputat Sefer Cristian-George 
Grup parlamentar PMP 
 

Realizarea acestui obiectiv este strict 
necesară colectivității locale, autoritatea 
locală nedispunând de surse financiare 
pentru aceasta  
 
Sursa de finanțare: 
diminuarea Titlului Dobânzi (Anexa 3/65 
Grupa 30, Titlul III)  cu suma de 10.000 
mii lei 
Reducerea Titlului Dobânzi nu va afecta 
obligațiile financiare ale României, suma 
stabilită în proiectul de buget fiind mult 
mai mare față de obligațiile existente, rata 
dobânzii fiind stabilită mult peste rata 
pieței actuale și putând fi supusă 
renegocierii. 

1066. Anexa 3/15  
Capitolul 5001 
Grupa 51 
Titlul VI / Transferuri între unități ale 
administrației Publice 
Articol 02 
Alineat 38 

Se suplimentează Capitolul 5001, Grupa 51, Titlul VI / 
Transferuri între unități ale administrației Publice, Articol 02, 
Alineat 38 cu suma de 956 mii lei cu destinația construcție 
creșă în comuna Mitreni, județ Călărași 
 
Autor: 
Deputat Sefer Cristian-George 
Grup parlamentar PMP 
 

Realizarea acestui obiectiv este strict 
necesară colectivității locale, autoritatea 
locală nedispunând de surse financiare 
pentru aceasta 
  
Sursa de finanțare: 
diminuarea Titlului Dobânzi (Anexa 3/65 
Grupa 30, Titlul III)  cu suma de 10.000 
mii lei 
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Reducerea Titlului Dobânzi nu va afecta 
obligațiile financiare ale României, suma 
stabilită în proiectul de buget fiind mult 
mai mare față de obligațiile existente, rata 
dobânzii fiind stabilită mult peste rata 
pieței actuale și putând fi supusă 
renegocierii. 
 

1067. Anexa 3/15  
Capitolul 5001 
Grupa 51 
Titlul VI / Transferuri între unități ale 
administrației Publice 
Articol 02 
Alineat 38 

Se suplimentează Capitolul 5001, Grupa 51, Titlul VI / 
Transferuri între unități ale administrației Publice, Articol 02, 
Alineat 38 cu suma de 956 mii lei cu destinația construcție 
creșă în comuna Modelu, județ Călărași 
 
Autor: 
Deputat Sefer Cristian-George 
Grup parlamentar PMP 
 

Realizarea acestui obiectiv este strict 
necesară colectivității locale, autoritatea 
locală nedispunând de surse financiare 
pentru aceasta 
  
Sursa de finanțare: 
diminuarea Titlului Dobânzi (Anexa 3/65 
Grupa 30, Titlul III)  cu suma de 10.000 
mii lei 
Reducerea Titlului Dobânzi nu va afecta 
obligațiile financiare ale României, suma 
stabilită în proiectul de buget fiind mult 
mai mare față de obligațiile existente, rata 
dobânzii fiind stabilită mult peste rata 
pieței actuale și putând fi supusă 
renegocierii. 

1068. Anexa 3/15  
Capitolul 5001 
Grupa 51 
Titlul VI / Transferuri între unități ale 
administrației Publice 
Articol 02 
Alineat 38 

Se suplimentează Capitolul 5001, Grupa 51, Titlul VI / 
Transferuri între unități ale administrației Publice, Articol 02, 
Alineat 38 cu suma de 956 mii lei cu destinația construcție 
creșă în comuna Nana, județ Călărași 
 
Autor: 
Deputat Sefer Cristian-George 
Grup parlamentar PMP 
 

Realizarea acestui obiectiv este strict 
necesară colectivității locale, autoritatea 
locală nedispunând de surse financiare 
pentru aceasta  
 
Sursa de finanțare: 
diminuarea Titlului Dobânzi (Anexa 3/65 
Grupa 30, Titlul III)  cu suma de 10.000 
mii lei 
Reducerea Titlului Dobânzi nu va afecta 
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obligațiile financiare ale României, suma 
stabilită în proiectul de buget fiind mult 
mai mare față de obligațiile existente, rata 
dobânzii fiind stabilită mult peste rata 
pieței actuale și putând fi supusă 
renegocierii. 
 

1069. Anexa 3/15  
Capitolul 5001 
Grupa 51 
Titlul VI / Transferuri între unități ale 
administrației Publice 
Articol 02 
Alineat 38 

Se suplimentează Capitolul 5001, Grupa 51, Titlul VI / 
Transferuri între unități ale administrației Publice, Articol 02, 
Alineat 38 cu suma de 956 mii lei cu destinația construcție 
creșă în comuna Nicolae Bălcescu, județ Călărași 
 
Autor: 
Deputat Sefer Cristian-George 
Grup parlamentar PMP 
 

Realizarea acestui obiectiv este strict 
necesară colectivității locale, autoritatea 
locală nedispunând de surse financiare 
pentru aceasta  
 
Sursa de finanțare: 
diminuarea Titlului Dobânzi (Anexa 3/65 
Grupa 30, Titlul III)  cu suma de 10.000 
mii lei 
Reducerea Titlului Dobânzi nu va afecta 
obligațiile financiare ale României, suma 
stabilită în proiectul de buget fiind mult 
mai mare față de obligațiile existente, rata 
dobânzii fiind stabilită mult peste rata 
pieței actuale și putând fi supusă 
renegocierii. 

1070. Anexa 3/15  
Capitolul 5001 
Grupa 51 
Titlul VI / Transferuri între unități ale 
administrației Publice 
Articol 02 
Alineat 38 

Se suplimentează Capitolul 5001, Grupa 51, Titlul VI / 
Transferuri între unități ale administrației Publice, Articol 02, 
Alineat 38 cu suma de 956 mii lei cu destinația construcție 
creșă în comuna Perișoru, județ Călărași 
 
Autor: 
Deputat Sefer Cristian-George 
Grup parlamentar PMP 
 

Realizarea acestui obiectiv este strict 
necesară colectivității locale, autoritatea 
locală nedispunând de surse financiare 
pentru aceasta  
 
Sursa de finanțare: 
diminuarea Titlului Dobânzi (Anexa 3/65 
Grupa 30, Titlul III)  cu suma de 10.000 
mii lei 
Reducerea Titlului Dobânzi nu va afecta 
obligațiile financiare ale României, suma 
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stabilită în proiectul de buget fiind mult 
mai mare față de obligațiile existente, rata 
dobânzii fiind stabilită mult peste rata 
pieței actuale și putând fi supusă 
renegocierii. 
 

1071. Anexa 3/15  
Capitolul 5001 
Grupa 51 
Titlul VI / Transferuri între unități ale 
administrației Publice 
Articol 02 
Alineat 38 

Se suplimentează Capitolul 5001, Grupa 51, Titlul VI / 
Transferuri între unități ale administrației Publice, Articol 02, 
Alineat 38 cu suma de 956 mii lei cu destinația construcție 
creșă în comuna Plătărești, județ Călărași 
 
Autor: 
Deputat Sefer Cristian-George 
Grup parlamentar PMP 
 

Realizarea acestui obiectiv este strict 
necesară colectivității locale, autoritatea 
locală nedispunând de surse financiare 
pentru aceasta 
  
Sursa de finanțare: 
diminuarea Titlului Dobânzi (Anexa 3/65 
Grupa 30, Titlul III)  cu suma de 10.000 
mii lei 
Reducerea Titlului Dobânzi nu va afecta 
obligațiile financiare ale României, suma 
stabilită în proiectul de buget fiind mult 
mai mare față de obligațiile existente, rata 
dobânzii fiind stabilită mult peste rata 
pieței actuale și putând fi supusă 
renegocierii. 

1072. Anexa 3/15  
Capitolul 5001 
Grupa 51 
Titlul VI / Transferuri între unități ale 
administrației Publice 
Articol 02 
Alineat 38 

Se suplimentează Capitolul 5001, Grupa 51, Titlul VI / 
Transferuri între unități ale administrației Publice, Articol 02, 
Alineat 38 cu suma de 956 mii lei cu destinația construcție 
creșă în comuna Radovanu, județ Călărași 
 
Autor: 
Deputat Sefer Cristian-George 
Grup parlamentar PMP 
 

Realizarea acestui obiectiv este strict 
necesară colectivității locale, autoritatea 
locală nedispunând de surse financiare 
pentru aceasta  
 
Sursa de finanțare: 
diminuarea Titlului Dobânzi (Anexa 3/65 
Grupa 30, Titlul III)  cu suma de 10.000 
mii lei 
Reducerea Titlului Dobânzi nu va afecta 
obligațiile financiare ale României, suma 
stabilită în proiectul de buget fiind mult 



 557 

mai mare față de obligațiile existente, rata 
dobânzii fiind stabilită mult peste rata 
pieței actuale și putând fi supusă 
renegocierii. 
 

1073. Anexa 3/15  
Capitolul 5001 
Grupa 51 
Titlul VI / Transferuri între unități ale 
administrației Publice 
Articol 02 
Alineat 38 

Se suplimentează Capitolul 5001, Grupa 51, Titlul VI / 
Transferuri între unități ale administrației Publice, Articol 02, 
Alineat 38 cu suma de 956 mii lei cu destinația construcție 
creșă în comuna Roseți, județ Călărași 
 
Autor: 
Deputat Sefer Cristian-George 
Grup parlamentar PMP 
 

Realizarea acestui obiectiv este strict 
necesară colectivității locale, autoritatea 
locală nedispunând de surse financiare 
pentru aceasta  
 
Sursa de finanțare: 
diminuarea Titlului Dobânzi (Anexa 3/65 
Grupa 30, Titlul III)  cu suma de 10.000 
mii lei 
Reducerea Titlului Dobânzi nu va afecta 
obligațiile financiare ale României, suma 
stabilită în proiectul de buget fiind mult 
mai mare față de obligațiile existente, rata 
dobânzii fiind stabilită mult peste rata 
pieței actuale și putând fi supusă 
renegocierii. 

1074. Anexa 3/15  
Capitolul 5001 
Grupa 51 
Titlul VI / Transferuri între unități ale 
administrației Publice 
Articol 02 
Alineat 38 

Se suplimentează Capitolul 5001, Grupa 51, Titlul VI / 
Transferuri între unități ale administrației Publice, Articol 02, 
Alineat 38 cu suma de 956 mii lei cu destinația construcție 
creșă în comuna Sărulești, județ Călărași 
 
Autor: 
Deputat Sefer Cristian-George 
Grup parlamentar PMP 
 

Realizarea acestui obiectiv este strict 
necesară colectivității locale, autoritatea 
locală nedispunând de surse financiare 
pentru aceasta  
 
Sursa de finanțare: 
diminuarea Titlului Dobânzi (Anexa 3/65 
Grupa 30, Titlul III)  cu suma de 10.000 
mii lei 
Reducerea Titlului Dobânzi nu va afecta 
obligațiile financiare ale României, suma 
stabilită în proiectul de buget fiind mult 
mai mare față de obligațiile existente, rata 
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dobânzii fiind stabilită mult peste rata 
pieței actuale și putând fi supusă 
renegocierii. 
 

1075. Anexa 3/15  
Capitolul 5001 
Grupa 51 
Titlul VI / Transferuri între unități ale 
administrației Publice 
Articol 02 
Alineat 38 

Se suplimentează Capitolul 5001, Grupa 51, Titlul VI / 
Transferuri între unități ale administrației Publice, Articol 02, 
Alineat 38 cu suma de 956 mii lei cu destinația construcție 
creșă în comuna Sohatu, județ Călărași 
 
Autor: 
Deputat Sefer Cristian-George 
Grup parlamentar PMP 
 

Realizarea acestui obiectiv este strict 
necesară colectivității locale, autoritatea 
locală nedispunând de surse financiare 
pentru aceasta 
  
Sursa de finanțare: 
diminuarea Titlului Dobânzi (Anexa 3/65 
Grupa 30, Titlul III)  cu suma de 10.000 
mii lei 
Reducerea Titlului Dobânzi nu va afecta 
obligațiile financiare ale României, suma 
stabilită în proiectul de buget fiind mult 
mai mare față de obligațiile existente, rata 
dobânzii fiind stabilită mult peste rata 
pieței actuale și putând fi supusă 
renegocierii. 

1076. Anexa 3/15  
Capitolul 5001 
Grupa 51 
Titlul VI / Transferuri între unități ale 
administrației Publice 
Articol 02 
Alineat 38 

Se suplimentează Capitolul 5001, Grupa 51, Titlul VI / 
Transferuri între unități ale administrației Publice, Articol 02, 
Alineat 38 cu suma de 956 mii lei cu destinația construcție 
creșă în comuna Spanțov, județ Călărași 
 
Autor: 
Deputat Sefer Cristian-George 
Grup parlamentar PMP 
 

Realizarea acestui obiectiv este strict 
necesară colectivității locale, autoritatea 
locală nedispunând de surse financiare 
pentru aceasta  
 
Sursa de finanțare: 
diminuarea Titlului Dobânzi (Anexa 3/65 
Grupa 30, Titlul III)  cu suma de 10.000 
mii lei 
Reducerea Titlului Dobânzi nu va afecta 
obligațiile financiare ale României, suma 
stabilită în proiectul de buget fiind mult 
mai mare față de obligațiile existente, rata 
dobânzii fiind stabilită mult peste rata 



 559 

pieței actuale și putând fi supusă 
renegocierii. 
 

1077. Anexa 3/15  
Capitolul 5001 
Grupa 51 
Titlul VI / Transferuri între unități ale 
administrației Publice 
Articol 02 
Alineat 38 

Se suplimentează Capitolul 5001, Grupa 51, Titlul VI / 
Transferuri între unități ale administrației Publice, Articol 02, 
Alineat 38 cu suma de 956 mii lei cu destinația construcție 
creșă în comuna Șoldanu, județ Călărași 
 
Autor: 
Deputat Sefer Cristian-George 
Grup parlamentar PMP 
 

Realizarea acestui obiectiv este strict 
necesară colectivității locale, autoritatea 
locală nedispunând de surse financiare 
pentru aceasta  
 
Sursa de finanțare: 
diminuarea Titlului Dobânzi (Anexa 3/65 
Grupa 30, Titlul III)  cu suma de 10.000 
mii lei 
Reducerea Titlului Dobânzi nu va afecta 
obligațiile financiare ale României, suma 
stabilită în proiectul de buget fiind mult 
mai mare față de obligațiile existente, rata 
dobânzii fiind stabilită mult peste rata 
pieței actuale și putând fi supusă 
renegocierii. 

1078. Anexa 3/15  
Capitolul 5001 
Grupa 51 
Titlul VI / Transferuri între unități ale 
administrației Publice 
Articol 02 
Alineat 38 

Se suplimentează Capitolul 5001, Grupa 51, Titlul VI / 
Transferuri între unități ale administrației Publice, Articol 02, 
Alineat 38 cu suma de 956 mii lei cu destinația construcție 
creșă în comuna Ștefan cel Mare, județ Călărași 
 
Autor: 
Deputat Sefer Cristian-George 
Grup parlamentar PMP 
 

Realizarea acestui obiectiv este strict 
necesară colectivității locale, autoritatea 
locală nedispunând de surse financiare 
pentru aceasta  
 
Sursa de finanțare: 
diminuarea Titlului Dobânzi (Anexa 3/65 
Grupa 30, Titlul III)  cu suma de 10.000 
mii lei 
Reducerea Titlului Dobânzi nu va afecta 
obligațiile financiare ale României, suma 
stabilită în proiectul de buget fiind mult 
mai mare față de obligațiile existente, rata 
dobânzii fiind stabilită mult peste rata 
pieței actuale și putând fi supusă 
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renegocierii. 
 

1079. Anexa 3/15  
Capitolul 5001 
Grupa 51 
Titlul VI / Transferuri între unități ale 
administrației Publice 
Articol 02 
Alineat 38 

Se suplimentează Capitolul 5001, Grupa 51, Titlul VI / 
Transferuri între unități ale administrației Publice, Articol 02, 
Alineat 38 cu suma de 956 mii lei cu destinația construcție 
creșă în comuna Ștefan Vodă, județ Călărași 
 
Autor: 
Deputat Sefer Cristian-George 
Grup parlamentar PMP 
 

Realizarea acestui obiectiv este strict 
necesară colectivității locale, autoritatea 
locală nedispunând de surse financiare 
pentru aceasta  
 
Sursa de finanțare: 
diminuarea Titlului Dobânzi (Anexa 3/65 
Grupa 30, Titlul III)  cu suma de 10.000 
mii lei 
Reducerea Titlului Dobânzi nu va afecta 
obligațiile financiare ale României, suma 
stabilită în proiectul de buget fiind mult 
mai mare față de obligațiile existente, rata 
dobânzii fiind stabilită mult peste rata 
pieței actuale și putând fi supusă 
renegocierii. 

1080. Anexa 3/15  
Capitolul 5001 
Grupa 51 
Titlul VI / Transferuri între unități ale 
administrației Publice 
Articol 02 
Alineat 38 

Se suplimentează Capitolul 5001, Grupa 51, Titlul VI / 
Transferuri între unități ale administrației Publice, Articol 02, 
Alineat 38 cu suma de 956 mii lei cu destinația construcție 
creșă în comuna Tămădău Mare, județ Călărași 
 
Autor: 
Deputat Sefer Cristian-George 
Grup parlamentar PMP 
 

Realizarea acestui obiectiv este strict 
necesară colectivității locale, autoritatea 
locală nedispunând de surse financiare 
pentru aceasta 
  
Sursa de finanțare: 
diminuarea Titlului Dobânzi (Anexa 3/65 
Grupa 30, Titlul III)  cu suma de 10.000 
mii lei 
Reducerea Titlului Dobânzi nu va afecta 
obligațiile financiare ale României, suma 
stabilită în proiectul de buget fiind mult 
mai mare față de obligațiile existente, rata 
dobânzii fiind stabilită mult peste rata 
pieței actuale și putând fi supusă 
renegocierii. 
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1081. Anexa 3/15  

Capitolul 5001 
Grupa 51 
Titlul VI / Transferuri între unități ale 
administrației Publice 
Articol 02 
Alineat 38 

Se suplimentează Capitolul 5001, Grupa 51, Titlul VI / 
Transferuri între unități ale administrației Publice, Articol 02, 
Alineat 38 cu suma de 956 mii lei cu destinația construcție 
creșă în comuna Ulmeni, județ Călărași 
 
Autor: 
Deputat Sefer Cristian-George 
Grup parlamentar PMP 
 

Realizarea acestui obiectiv este strict 
necesară colectivității locale, autoritatea 
locală nedispunând de surse financiare 
pentru aceasta  
 
Sursa de finanțare: 
diminuarea Titlului Dobânzi (Anexa 3/65 
Grupa 30, Titlul III)  cu suma de 10.000 
mii lei 
Reducerea Titlului Dobânzi nu va afecta 
obligațiile financiare ale României, suma 
stabilită în proiectul de buget fiind mult 
mai mare față de obligațiile existente, rata 
dobânzii fiind stabilită mult peste rata 
pieței actuale și putând fi supusă 
renegocierii. 

1082. Anexa 3/15  
Capitolul 5001 
Grupa 51 
Titlul VI / Transferuri între unități ale 
administrației Publice 
Articol 02 
Alineat 38 

Se suplimentează Capitolul 5001, Grupa 51, Titlul VI / 
Transferuri între unități ale administrației Publice, Articol 02, 
Alineat 38 cu suma de 956 mii lei cu destinația construcție 
creșă în comuna Ulmu, județ Călărași 
 
Autor: 
Deputat Sefer Cristian-George 
Grup parlamentar PMP 
 

Realizarea acestui obiectiv este strict 
necesară colectivității locale, autoritatea 
locală nedispunând de surse financiare 
pentru aceasta  
 
Sursa de finanțare: 
diminuarea Titlului Dobânzi (Anexa 3/65 
Grupa 30, Titlul III)  cu suma de 10.000 
mii lei 
Reducerea Titlului Dobânzi nu va afecta 
obligațiile financiare ale României, suma 
stabilită în proiectul de buget fiind mult 
mai mare față de obligațiile existente, rata 
dobânzii fiind stabilită mult peste rata 
pieței actuale și putând fi supusă 
renegocierii. 
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1083. Anexa 3/15  
Capitolul 5001 
Grupa 51 
Titlul VI / Transferuri între unități ale 
administrației Publice 
Articol 02 
Alineat 38 

Se suplimentează Capitolul 5001, Grupa 51, Titlul VI / 
Transferuri între unități ale administrației Publice, Articol 02, 
Alineat 38 cu suma de 956 mii lei cu destinația construcție 
creșă în comuna Unirea, județ Călărași 
 
Autor: 
Deputat Sefer Cristian-George 
Grup parlamentar PMP 
 

Realizarea acestui obiectiv este strict 
necesară colectivității locale, autoritatea 
locală nedispunând de surse financiare 
pentru aceasta  
 
Sursa de finanțare: 
diminuarea Titlului Dobânzi (Anexa 3/65 
Grupa 30, Titlul III)  cu suma de 10.000 
mii lei 
Reducerea Titlului Dobânzi nu va afecta 
obligațiile financiare ale României, suma 
stabilită în proiectul de buget fiind mult 
mai mare față de obligațiile existente, rata 
dobânzii fiind stabilită mult peste rata 
pieței actuale și putând fi supusă 
renegocierii. 

1084. Anexa 3/15  
Capitolul 5001 
Grupa 51 
Titlul VI / Transferuri între unități ale 
administrației Publice 
Articol 02 
Alineat 38 

Se suplimentează Capitolul 5001, Grupa 51, Titlul VI / 
Transferuri între unități ale administrației Publice, Articol 02, 
Alineat 38 cu suma de 956 mii lei cu destinația construcție 
creșă în comuna Valea Argovei, județ Călărași 
 
Autor: 
Deputat Sefer Cristian-George 
Grup parlamentar PMP 
 

Realizarea acestui obiectiv este strict 
necesară colectivității locale, autoritatea 
locală nedispunând de surse financiare 
pentru aceasta  
 
Sursa de finanțare: 
diminuarea Titlului Dobânzi (Anexa 3/65 
Grupa 30, Titlul III)  cu suma de 10.000 
mii lei 
Reducerea Titlului Dobânzi nu va afecta 
obligațiile financiare ale României, suma 
stabilită în proiectul de buget fiind mult 
mai mare față de obligațiile existente, rata 
dobânzii fiind stabilită mult peste rata 
pieței actuale și putând fi supusă 
renegocierii. 
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1085. Anexa 3/15  
Capitolul 5001 
Grupa 51 
Titlul VI / Transferuri între unități ale 
administrației Publice 
Articol 02 
Alineat 38 

Se suplimentează Capitolul 5001, Grupa 51, Titlul VI / 
Transferuri între unități ale administrației Publice, Articol 02, 
Alineat 38 cu suma de 956 mii lei cu destinația construcție 
creșă în comuna Vasilați, județ Călărași 
 
Autor: 
Deputat Sefer Cristian-George 
Grup parlamentar PMP 
 

Realizarea acestui obiectiv este strict 
necesară colectivității locale, autoritatea 
locală nedispunând de surse financiare 
pentru aceasta  
 
Sursa de finanțare: 
diminuarea Titlului Dobânzi (Anexa 3/65 
Grupa 30, Titlul III)  cu suma de 10.000 
mii lei 
Reducerea Titlului Dobânzi nu va afecta 
obligațiile financiare ale României, suma 
stabilită în proiectul de buget fiind mult 
mai mare față de obligațiile existente, rata 
dobânzii fiind stabilită mult peste rata 
pieței actuale și putând fi supusă 
renegocierii. 

1086. Anexa 3/15  
Capitolul 5001 
Grupa 51 
Titlul VI / Transferuri între unități ale 
administrației Publice 
Articol 02 
Alineat 38 

Se suplimentează Capitolul 5001, Grupa 51, Titlul VI / 
Transferuri între unități ale administrației Publice, Articol 02, 
Alineat 38 cu suma de 956 mii lei cu destinația construcție 
creșă în comuna Vâlcelele, județ Călărași 
 
Autor: 
Deputat Sefer Cristian-George 
Grup parlamentar PMP 
 

Realizarea acestui obiectiv este strict 
necesară colectivității locale, autoritatea 
locală nedispunând de surse financiare 
pentru aceasta  
 
Sursa de finanțare: 
diminuarea Titlului Dobânzi (Anexa 3/65 
Grupa 30, Titlul III)  cu suma de 10.000 
mii lei 
Reducerea Titlului Dobânzi nu va afecta 
obligațiile financiare ale României, suma 
stabilită în proiectul de buget fiind mult 
mai mare față de obligațiile existente, rata 
dobânzii fiind stabilită mult peste rata 
pieței actuale și putând fi supusă 
renegocierii. 
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1087. Anexa 3/15  
Capitolul 5001 
Grupa 51 
Titlul VI / Transferuri între unități ale 
administrației Publice 
Articol 02 
Alineat 38 

Se suplimentează Capitolul 5001, Grupa 51, Titlul VI / 
Transferuri între unități ale administrației Publice, Articol 02, 
Alineat 38 cu suma de 956 mii lei cu destinația construcție 
creșă în comuna Vlad Țepeș județ Călărași 
 
Autor: 
Deputat Sefer Cristian-George 
Grup parlamentar PMP 
 

Realizarea acestui obiectiv este strict 
necesară colectivității locale, autoritatea 
locală nedispunând de surse financiare 
pentru aceasta 
  
Sursa de finanțare: 
diminuarea Titlului Dobânzi (Anexa 3/65 
Grupa 30, Titlul III)  cu suma de 10.000 
mii lei 
Reducerea Titlului Dobânzi nu va afecta 
obligațiile financiare ale României, suma 
stabilită în proiectul de buget fiind mult 
mai mare față de obligațiile existente, rata 
dobânzii fiind stabilită mult peste rata 
pieței actuale și putând fi supusă 
renegocierii. 
 

1088. Anexa 3/15/02 
Capitol 5001 
Grupa 51 
Titlul VI Transferuri între unități ale 
administrației publice 
Art. 02 
Alin.09, Finanțarea acțiunilor privind 
reducerea riscului seismic al construcțiilor 
existente cu destinație de locuință 

Se suplimentează bugetul cu suma de 20.000 mii lei pentru 
bugetul Consiliului General al Municipiului București cu 
destinația Programul de reabilitare a clădirilor expertizate 
tehnic cu risc seismic.  
 
Autor: 
Deputat Steriu Valeriu-Andrei 
Grup parlamentar PMP 

Suma alocată în buget nu este suficientă 
pentru consolidarea tuturor clădirilor 
expertizate tehnic cu risc seismic, de aceea 
propun suplimentarea bugetului cu 20.000 
mii lei, fiind vorba despre o chestiune de 
interes public, eliminarea unui pericol 
public și de siguranța cetățenilor.  
 
Sursa de finanțare: 
diminuarea cu suma de 20.000 mii lei a 
bugetului Ministerului Transporturilor, 
Anexa 3/24, Capitolul 8401/Grupa30/Titlul 
III Dobânzi/Art.02/Alin.02   

1089. Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice şi Fondurilor 
Europene 
Anexa 3/15 

Se suplimentează bugetul cu suma de 956 mii lei pentru 
finanţarea obiectivului de investiţii Construirea unei creșe în 
comuna Armeniș, judeţul Caraș-Severin”  
 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
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Grupa 51 
Titlul VI Transferuri între unități ale 
administrației publice 
Art 02 
Alineat 38 Programul Național de 
Dezvoltare Locală 
 

Autor:  
Deputat Ion Tabugan 
Grupul PMP 

comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school. 
 
Sursa de finanțare:  
Diminuarea bugetului cu suma de 956 mii 
lei din cadrul Anexei3/65, Grupa 30, Titlul 
III Dobânzi. 
 
 
 

1090. Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice şi Fondurilor 
Europene 
Anexa 3/15 
Grupa 51 
Titlul VI Transferuri între unități ale 
administrației publice 
Art 02 
Alineat 38 Programul Național de 
Dezvoltare Locală 
 

Se suplimentează bugetul cu suma de 956 mii lei pentru 
finanţarea obiectivului de investiţii Construirea unei creșe în 
comuna Bănia,  judeţul Caraș-Severin”  
 
Autor:  
Deputat Ion Tabugan 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school. 
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Sursa de finanțare:  
Diminuarea bugetului cu suma de 956 mii 
lei din cadrul Anexei3/65, Grupa 30, Titlul 
III Dobânzi. 

1091. Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice şi Fondurilor 
Europene 
Anexa 3/15 
Grupa 51 
Titlul VI Transferuri între unități ale 
administrației publice 
Art 02 
Alineat 38 Programul Național de 
Dezvoltare Locală 
 

Se suplimentează bugetul cu suma de 956 mii lei pentru 
finanţarea obiectivului de investiţii Construirea unei creșe în 
comuna Băuțar, judeţul Caraș-Severin”  
 
 
Autor:  
Deputat Ion Tabugan 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school. 
 
Sursa de finanțare:  
Diminuarea bugetului cu suma de 956 mii 
lei din cadrul Anexei3/65, Grupa 30, Titlul 
III Dobânzi. 

1092. Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice şi Fondurilor 
Europene 
Anexa 3/15 
Grupa 51 
Titlul VI Transferuri între unități ale 
administrației publice 
Art 02 
Alineat 38 Programul Național de 

Se suplimentează bugetul cu suma de 956 mii lei pentru 
finanţarea obiectivului de investiţii Construirea unei creșe în 
comuna Berliște,  judeţul Caraș-Severin”  
 
 
Autor:  
Deputat Ion Tabugan 
Grupul PMP 

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

conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school. 
 
Sursa de finanțare:  
Diminuarea bugetului cu suma de 956 mii 
lei din cadrul Anexei3/65, Grupa 30, Titlul 
III Dobânzi. 

1093. Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice şi Fondurilor 
Europene 
Anexa 3/15 
Grupa 51 
Titlul VI Transferuri între unități ale 
administrației publice 
Art 02 
Alineat 38 Programul Național de 
Dezvoltare Locală 
 

Se suplimentează bugetul cu suma de 956 mii lei pentru 
finanţarea obiectivului de investiţii Construirea unei creșe în 
comuna Berzeasca, judeţul Caraș-Severin”  
 
 
Autor:  
Deputat Ion Tabugan 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school. 
 
Sursa de finanțare:  
Diminuarea bugetului cu suma de 956 mii 
lei din cadrul Anexei3/65, Grupa 30, Titlul 
III Dobânzi. 

1094. Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice şi Fondurilor 
Europene 

Se suplimentează bugetul cu suma de 956 mii lei pentru 
finanţarea obiectivului de investiţii Construirea unei creșe în 
comuna Berzovia,  judeţul Caraș-Severin”  

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
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Anexa 3/15 
Grupa 51 
Titlul VI Transferuri între unități ale 
administrației publice 
Art 02 
Alineat 38 Programul Național de 
Dezvoltare Locală 
 

 
 
Autor:  
Deputat Ion Tabugan 
Grupul PMP 

de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school. 
 
Sursa de finanțare:  
Diminuarea bugetului cu suma de 956 mii 
lei din cadrul Anexei3/65, Grupa 30, Titlul 
III Dobânzi. 

1095. Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice şi Fondurilor 
Europene 
Anexa 3/15 
Grupa 51 
Titlul VI Transferuri între unități ale 
administrației publice 
Art 02 
Alineat 38 Programul Național de 
Dezvoltare Locală 
 

Se suplimentează bugetul cu suma de 956 mii lei pentru 
finanţarea obiectivului de investiţii Construirea unei creșe în 
comuna Bolvașnița, judeţul Caraș-Severin”  
 
 
Autor:  
Deputat Ion Tabugan 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school. 
 
Sursa de finanțare:  
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Diminuarea bugetului cu suma de 956 mii 
lei din cadrul Anexei3/65, Grupa 30, Titlul 
III Dobânzi. 

1096. Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice şi Fondurilor 
Europene 
Anexa 3/15 
Grupa 51 
Titlul VI Transferuri între unități ale 
administrației publice 
Art 02 
Alineat 38 Programul Național de 
Dezvoltare Locală 
 

Se suplimentează bugetul cu suma de 956 mii lei pentru 
finanţarea obiectivului de investiţii Construirea unei creșe în 
comuna Bozovici,  judeţul Caraș-Severin”  
 
 
Autor:  
Deputat Ion Tabugan 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school. 
 
Sursa de finanțare:  
Diminuarea bugetului cu suma de 956 mii 
lei din cadrul Anexei3/65, Grupa 30, Titlul 
III Dobânzi. 

1097. Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice şi Fondurilor 
Europene 
Anexa 3/15 
Grupa 51 
Titlul VI Transferuri între unități ale 
administrației publice 
Art 02 
Alineat 38 Programul Național de 
Dezvoltare Locală 
 

Se suplimentează bugetul cu suma de 956 mii lei pentru 
finanţarea obiectivului de investiţii Construirea unei creșe în 
comuna Brebu,  judeţul Caraș-Severin”  
 
 
Autor:  
Deputat Ion Tabugan 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
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domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school. 
 
Sursa de finanțare:  
Diminuarea bugetului cu suma de 956 mii 
lei din cadrul Anexei3/65, Grupa 30, Titlul 
III Dobânzi. 

1098. Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice şi Fondurilor 
Europene 
Anexa 3/15 
Grupa 51 
Titlul VI Transferuri între unități ale 
administrației publice 
Art 02 
Alineat 38 Programul Național de 
Dezvoltare Locală 
 

Se suplimentează bugetul cu suma de 956 mii lei pentru 
finanţarea obiectivului de investiţii Construirea unei creșe în 
comuna Brebu Nou, judeţul Caraș-Severin”  
 
 
Autor:  
Deputat Ion Tabugan 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school. 
 
Sursa de finanțare:  
Diminuarea bugetului cu suma de 956 mii 
lei din cadrul Anexei3/65, Grupa 30, Titlul 
III Dobânzi. 

1099. Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice şi Fondurilor 
Europene 
Anexa 3/15 
Grupa 51 

Se suplimentează bugetul cu suma de 956 mii lei pentru 
finanţarea obiectivului de investiţii Construirea unei creșe în 
comuna Buchin, judeţul Caraș-Severin”  
 
 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
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Titlul VI Transferuri între unități ale 
administrației publice 
Art 02 
Alineat 38 Programul Național de 
Dezvoltare Locală 
 

Autor:  
Deputat Ion Tabugan 
Grupul PMP 

Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school. 
 
Sursa de finanțare:  
Diminuarea bugetului cu suma de 956 mii 
lei din cadrul Anexei3/65, Grupa 30, Titlul 
III Dobânzi. 

1100. Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice şi Fondurilor 
Europene 
Anexa 3/15 
Grupa 51 
Titlul VI Transferuri între unități ale 
administrației publice 
Art 02 
Alineat 38 Programul Național de 
Dezvoltare Locală 
 

Se suplimentează bugetul cu suma de 956 mii lei pentru 
finanţarea obiectivului de investiţii Construirea unei creșe în 
comuna Bucoșnișa, judeţul Caraș-Severin”  
 
 
Autor:  
Deputat Ion Tabugan 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school. 
 
Sursa de finanțare:  
Diminuarea bugetului cu suma de 956 mii 
lei din cadrul Anexei3/65, Grupa 30, Titlul 
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III Dobânzi. 
1101. Ministerul Dezvoltării Regionale, 

Administraţiei Publice şi Fondurilor 
Europene 
Anexa 3/15 
Grupa 51 
Titlul VI Transferuri între unități ale 
administrației publice 
Art 02 
Alineat 38 Programul Național de 
Dezvoltare Locală 
 

Se suplimentează bugetul cu suma de 956 mii lei pentru 
finanţarea obiectivului de investiţii Construirea unei creșe în 
comuna Carașova, judeţul Caraș-Severin”  
 
 
Autor:  
Deputat Ion Tabugan 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school. 
 
Sursa de finanțare:  
Diminuarea bugetului cu suma de 956 mii 
lei din cadrul Anexei3/65, Grupa 30, Titlul 
III Dobânzi. 

1102. Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice şi Fondurilor 
Europene 
Anexa 3/15 
Grupa 51 
Titlul VI Transferuri între unități ale 
administrației publice 
Art 02 
Alineat 38 Programul Național de 
Dezvoltare Locală 
 

Se suplimentează bugetul cu suma de 956 mii lei pentru 
finanţarea obiectivului de investiţii Construirea unei creșe în 
comuna Cărbunari, judeţul Caraș-Severin”  
 
 
Autor:  
Deputat Ion Tabugan 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
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timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school. 
 
Sursa de finanțare:  
Diminuarea bugetului cu suma de 956 mii 
lei din cadrul Anexei3/65, Grupa 30, Titlul 
III Dobânzi. 

1103. Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice şi Fondurilor 
Europene 
Anexa 3/15 
Grupa 51 
Titlul VI Transferuri între unități ale 
administrației publice 
Art 02 
Alineat 38 Programul Național de 
Dezvoltare Locală 
 

Se suplimentează bugetul cu suma de 956 mii lei pentru 
finanţarea obiectivului de investiţii Construirea unei creșe în 
comuna Ciclova Română, judeţul Caraș-Severin”  
 
 
Autor:  
Deputat Ion Tabugan 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school. 
 
Sursa de finanțare:  
Diminuarea bugetului cu suma de 956 mii 
lei din cadrul Anexei3/65, Grupa 30, Titlul 
III Dobânzi. 

1104. Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice şi Fondurilor 
Europene 
Anexa 3/15 
Grupa 51 
Titlul VI Transferuri între unități ale 
administrației publice 

Se suplimentează bugetul cu suma de 956 mii lei pentru 
finanţarea obiectivului de investiţii Construirea unei creșe în 
comuna Ciuchici,  judeţul Caraș-Severin”  
 
 
Autor:  
Deputat Ion Tabugan 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
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Art 02 
Alineat 38 Programul Național de 
Dezvoltare Locală 
 

Grupul PMP național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school. 
 
Sursa de finanțare:  
Diminuarea bugetului cu suma de 956 mii 
lei din cadrul Anexei3/65, Grupa 30, Titlul 
III Dobânzi. 

1105. Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice şi Fondurilor 
Europene 
Anexa 3/15 
Grupa 51 
Titlul VI Transferuri între unități ale 
administrației publice 
Art 02 
Alineat 38 Programul Național de 
Dezvoltare Locală 
 

Se suplimentează bugetul cu suma de 956 mii lei pentru 
finanţarea obiectivului de investiţii Construirea unei creșe în 
comuna Ciudanovița, judeţul Caraș-Severin”  
 
 
Autor:  
Deputat Ion Tabugan 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school. 
 
Sursa de finanțare:  
Diminuarea bugetului cu suma de 956 mii 
lei din cadrul Anexei3/65, Grupa 30, Titlul 
III Dobânzi. 
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1106. Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice şi Fondurilor 
Europene 
Anexa 3/15 
Grupa 51 
Titlul VI Transferuri între unități ale 
administrației publice 
Art 02 
Alineat 38 Programul Național de 
Dezvoltare Locală 
 

Se suplimentează bugetul cu suma de 956 mii lei pentru 
finanţarea obiectivului de investiţii Construirea unei creșe în 
comuna Constantin Daicoviciu, judeţul Caraș-Severin”  
 
 
Autor:  
Deputat Ion Tabugan 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school. 
 
Sursa de finanțare:  
Diminuarea bugetului cu suma de 956 mii 
lei din cadrul Anexei3/65, Grupa 30, Titlul 
III Dobânzi. 

1107. Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice şi Fondurilor 
Europene 
Anexa 3/15 
Grupa 51 
Titlul VI Transferuri între unități ale 
administrației publice 
Art 02 
Alineat 38 Programul Național de 
Dezvoltare Locală 
 

Se suplimentează bugetul cu suma de 956 mii lei pentru 
finanţarea obiectivului de investiţii Construirea unei creșe în 
comuna Copăcele,  judeţul Caraș-Severin”  
 
 
Autor:  
Deputat Ion Tabugan 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
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de creșe, grădiniţe și unități after-school. 
 
Sursa de finanțare:  
Diminuarea bugetului cu suma de 956 mii 
lei din cadrul Anexei3/65, Grupa 30, Titlul 
III Dobânzi. 

1108. Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice şi Fondurilor 
Europene 
Anexa 3/15 
Grupa 51 
Titlul VI Transferuri între unități ale 
administrației publice 
Art 02 
Alineat 38 Programul Național de 
Dezvoltare Locală 
 

Se suplimentează bugetul cu suma de 956 mii lei pentru 
finanţarea obiectivului de investiţii Construirea unei creșe în 
comuna Cornea, judeţul Caraș-Severin”  
 
 
Autor:  
Deputat Ion Tabugan 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school. 
 
Sursa de finanțare:  
Diminuarea bugetului cu suma de 956 mii 
lei din cadrul Anexei3/65, Grupa 30, Titlul 
III Dobânzi. 

1109. Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice şi Fondurilor 
Europene 
Anexa 3/15 
Grupa 51 
Titlul VI Transferuri între unități ale 
administrației publice 
Art 02 

Se suplimentează bugetul cu suma de 956 mii lei pentru 
finanţarea obiectivului de investiţii Construirea unei creșe în 
comuna Cornereva, judeţul Caraș-Severin”  
 
 
Autor:  
Deputat Ion Tabugan 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
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Alineat 38 Programul Național de 
Dezvoltare Locală 
 

construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school. 
 
Sursa de finanțare:  
Diminuarea bugetului cu suma de 956 mii 
lei din cadrul Anexei3/65, Grupa 30, Titlul 
III Dobânzi. 

1110. Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice şi Fondurilor 
Europene 
Anexa 3/15 
Grupa 51 
Titlul VI Transferuri între unități ale 
administrației publice 
Art 02 
Alineat 38 Programul Național de 
Dezvoltare Locală 
 

 
Se suplimentează bugetul cu suma de 956 mii lei pentru 
finanţarea obiectivului de investiţii Construirea unei creșe în 
comuna Coronini,  judeţul Caraș-Severin”  
 
 
Autor:  
Deputat Ion Tabugan 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school. 
 
Sursa de finanțare:  
Diminuarea bugetului cu suma de 956 mii 
lei din cadrul Anexei3/65, Grupa 30, Titlul 
III Dobânzi. 

1111. Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice şi Fondurilor 

Se suplimentează bugetul cu suma de 956 mii lei pentru 
finanţarea obiectivului de investiţii Construirea unei creșe în 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea creditelor 
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Europene 
Anexa 3/15 
Grupa 51 
Titlul VI Transferuri între unități ale 
administrației publice 
Art 02 
Alineat 38 Programul Național de 
Dezvoltare Locală 
 

comuna Dalboșeț,  judeţul Caraș-Severin”  
 
 
Autor:  
Deputat Ion Tabugan 
Grupul PMP 

bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school. 
 
Sursa de finanțare:  
Diminuarea bugetului cu suma de 956 mii 
lei din cadrul Anexei3/65, Grupa 30, Titlul 
III Dobânzi. 

1112. Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice şi Fondurilor 
Europene 
Anexa 3/15 
Grupa 51 
Titlul VI Transferuri între unități ale 
administrației publice 
Art 02 
Alineat 38 Programul Național de 
Dezvoltare Locală 
 

Se suplimentează bugetul cu suma de 956 mii lei pentru 
finanţarea obiectivului de investiţii Construirea unei creșe în 
comuna Doclin,  judeţul Caraș-Severin”  
 
Autor:  
Deputat Ion Tabugan 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school. 
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Sursa de finanțare:  
Diminuarea bugetului cu suma de 956 mii 
lei din cadrul Anexei3/65, Grupa 30, Titlul 
III Dobânzi. 

1113. Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice şi Fondurilor 
Europene 
Anexa 3/15 
Grupa 51 
Titlul VI Transferuri între unități ale 
administrației publice 
Art 02 
Alineat 38 Programul Național de 
Dezvoltare Locală 
 

Se suplimentează bugetul cu suma de 956 mii lei pentru 
finanţarea obiectivului de investiţii Construirea unei creșe în 
comuna Dognecea, judeţul Caraș-Severin”  
 
 
Autor:  
Deputat Ion Tabugan 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school. 
 
Sursa de finanțare:  
Diminuarea bugetului cu suma de 956 mii 
lei din cadrul Anexei3/65, Grupa 30, Titlul 
III Dobânzi. 

1114. Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice şi Fondurilor 
Europene 
Anexa 3/15 
Grupa 51 
Titlul VI Transferuri între unități ale 
administrației publice 
Art 02 
Alineat 38 Programul Național de 
Dezvoltare Locală 

Se suplimentează bugetul cu suma de 956 mii lei pentru 
finanţarea obiectivului de investiţii Construirea unei creșe în 
comuna Domașnea, judeţul Caraș-Severin”  
 
 
Autor:  
Deputat Ion Tabugan 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
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 2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school. 
 
Sursa de finanțare:  
Diminuarea bugetului cu suma de 956 mii 
lei din cadrul Anexei3/65, Grupa 30, Titlul 
III Dobânzi. 

1115. Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice şi Fondurilor 
Europene 
Anexa 3/15 
Grupa 51 
Titlul VI Transferuri între unități ale 
administrației publice 
Art 02 
Alineat 38 Programul Național de 
Dezvoltare Locală 
 

Se suplimentează bugetul cu suma de 956 mii lei pentru 
finanţarea obiectivului de investiţii Construirea unei creșe în 
comuna Eftimie Murgu, judeţul Caraș-Severin”  
 
 
Autor:  
Deputat Ion Tabugan 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school. 
 
Sursa de finanțare:  
Diminuarea bugetului cu suma de 956 mii 
lei din cadrul Anexei3/65, Grupa 30, Titlul 
III Dobânzi. 

1116. Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice şi Fondurilor 
Europene 
Anexa 3/15 

Se suplimentează bugetul cu suma de 956 mii lei pentru 
finanţarea obiectivului de investiţii Construirea unei creșe în 
comuna Ezeriș, judeţul Caraș-Severin”  
 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
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Grupa 51 
Titlul VI Transferuri între unități ale 
administrației publice 
Art 02 
Alineat 38 Programul Național de 
Dezvoltare Locală 
 

 
Autor:  
Deputat Ion Tabugan 
Grupul PMP 

comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school. 
 
Sursa de finanțare:  
Diminuarea bugetului cu suma de 956 mii 
lei din cadrul Anexei3/65, Grupa 30, Titlul 
III Dobânzi. 

1117. Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice şi Fondurilor 
Europene 
Anexa 3/15 
Grupa 51 
Titlul VI Transferuri între unități ale 
administrației publice 
Art 02 
Alineat 38 Programul Național de 
Dezvoltare Locală 
 

Se suplimentează bugetul cu suma de 956 mii lei pentru 
finanţarea obiectivului de investiţii Construirea unei creșe în 
comuna Fârliug, judeţul Caraș-Severin”  
 
 
Autor:  
Deputat Ion Tabugan 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school. 
 
Sursa de finanțare:  
Diminuarea bugetului cu suma de 956 mii 
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lei din cadrul Anexei3/65, Grupa 30, Titlul 
III Dobânzi. 

1118. Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice şi Fondurilor 
Europene 
Anexa 3/15 
Grupa 51 
Titlul VI Transferuri între unități ale 
administrației publice 
Art 02 
Alineat 38 Programul Național de 
Dezvoltare Locală 
 

Se suplimentează bugetul cu suma de 956 mii lei pentru 
finanţarea obiectivului de investiţii Construirea unei creșe în 
comuna Forotic, judeţul Caraș-Severin”  
 
 
Autor:  
Deputat Ion Tabugan 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school. 
 
Sursa de finanțare:  
Diminuarea bugetului cu suma de 956 mii 
lei din cadrul Anexei3/65, Grupa 30, Titlul 
III Dobânzi. 

1119. Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice şi Fondurilor 
Europene 
Anexa 3/15 
Grupa 51 
Titlul VI Transferuri între unități ale 
administrației publice 
Art 02 
Alineat 38 Programul Național de 
Dezvoltare Locală 
 

Se suplimentează bugetul cu suma de 956 mii lei pentru 
finanţarea obiectivului de investiţii Construirea unei creșe în 
comuna Gârnic,  judeţul Caraș-Severin”  
 
 
Autor:  
Deputat Ion Tabugan 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
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“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school. 
 
Sursa de finanțare:  
Diminuarea bugetului cu suma de 956 mii 
lei din cadrul Anexei3/65, Grupa 30, Titlul 
III Dobânzi. 

1120. Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice şi Fondurilor 
Europene 
Anexa 3/15 
Grupa 51 
Titlul VI Transferuri între unități ale 
administrației publice 
Art 02 
Alineat 38 Programul Național de 
Dezvoltare Locală 
 

Se suplimentează bugetul cu suma de 956 mii lei pentru 
finanţarea obiectivului de investiţii Construirea unei creșe în 
comuna Glimboca, judeţul Caraș-Severin”  
 
 
Autor:  
Deputat Ion Tabugan 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school. 
 
Sursa de finanțare:  
Diminuarea bugetului cu suma de 956 mii 
lei din cadrul Anexei3/65, Grupa 30, Titlul 
III Dobânzi. 

1121. Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice şi Fondurilor 
Europene 
Anexa 3/15 
Grupa 51 
Titlul VI Transferuri între unități ale 

Se suplimentează bugetul cu suma de 956 mii lei pentru 
finanţarea obiectivului de investiţii Construirea unei creșe în 
comuna Goruia, judeţul Caraș-Severin”  
 
 
Autor:  

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
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administrației publice 
Art 02 
Alineat 38 Programul Național de 
Dezvoltare Locală 
 

Deputat Ion Tabugan 
Grupul PMP 

a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school. 
 
Sursa de finanțare:  
Diminuarea bugetului cu suma de 956 mii 
lei din cadrul Anexei3/65, Grupa 30, Titlul 
III Dobânzi. 

1122. Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice şi Fondurilor 
Europene 
Anexa 3/15 
Grupa 51 
Titlul VI Transferuri între unități ale 
administrației publice 
Art 02 
Alineat 38 Programul Național de 
Dezvoltare Locală 
 

Se suplimentează bugetul cu suma de 956 mii lei pentru 
finanţarea obiectivului de investiţii Construirea unei creșe în 
comuna Grădinari,  judeţul Caraș-Severin”  
 
 
Autor:  
Deputat Ion Tabugan 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school. 
 
Sursa de finanțare:  
Diminuarea bugetului cu suma de 956 mii 
lei din cadrul Anexei3/65, Grupa 30, Titlul 
III Dobânzi. 
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1123. Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice şi Fondurilor 
Europene 
Anexa 3/15 
Grupa 51 
Titlul VI Transferuri între unități ale 
administrației publice 
Art 02 
Alineat 38 Programul Național de 
Dezvoltare Locală 
 

Se suplimentează bugetul cu suma de 956 mii lei pentru 
finanţarea obiectivului de investiţii Construirea unei creșe în 
comuna Iablanița,  judeţul Caraș-Severin”  
 
 
Autor:  
Deputat Ion Tabugan 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school. 
 
Sursa de finanțare:  
Diminuarea bugetului cu suma de 956 mii 
lei din cadrul Anexei3/65, Grupa 30, Titlul 
III Dobânzi. 

1124. Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice şi Fondurilor 
Europene 
Anexa 3/15 
Grupa 51 
Titlul VI Transferuri între unități ale 
administrației publice 
Art 02 
Alineat 38 Programul Național de 
Dezvoltare Locală 
 

Se suplimentează bugetul cu suma de 956 mii lei pentru 
finanţarea obiectivului de investiţii Construirea unei creșe în 
comuna Lăpușnicel, judeţul Caraș-Severin”  
 
 
Autor:  
Deputat Ion Tabugan 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
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de creșe, grădiniţe și unități after-school. 
 
Sursa de finanțare:  
Diminuarea bugetului cu suma de 956 mii 
lei din cadrul Anexei3/65, Grupa 30, Titlul 
III Dobânzi. 

1125. Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice şi Fondurilor 
Europene 
Anexa 3/15 
Grupa 51 
Titlul VI Transferuri între unități ale 
administrației publice 
Art 02 
Alineat 38 Programul Național de 
Dezvoltare Locală 
 

Se suplimentează bugetul cu suma de 956 mii lei pentru 
finanţarea obiectivului de investiţii Construirea unei creșe în 
comuna Lăpușnicu Mare, judeţul Caraș-Severin”  
 
 
Autor:  
Deputat Ion Tabugan 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school. 
 
Sursa de finanțare:  
Diminuarea bugetului cu suma de 956 mii 
lei din cadrul Anexei3/65, Grupa 30, Titlul 
III Dobânzi. 

1126. Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice şi Fondurilor 
Europene 
Anexa 3/15 
Grupa 51 
Titlul VI Transferuri între unități ale 
administrației publice 
Art 02 

Se suplimentează bugetul cu suma de 956 mii lei pentru 
finanţarea obiectivului de investiţii Construirea unei creșe în 
comuna Luncavița, judeţul Caraș-Severin”  
 
 
Autor:  
Deputat Ion Tabugan 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
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Alineat 38 Programul Național de 
Dezvoltare Locală 
 

construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school. 
 
Sursa de finanțare:  
Diminuarea bugetului cu suma de 956 mii 
lei din cadrul Anexei3/65, Grupa 30, Titlul 
III Dobânzi. 

1127. Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice şi Fondurilor 
Europene 
Anexa 3/15 
Grupa 51 
Titlul VI Transferuri între unități ale 
administrației publice 
Art 02 
Alineat 38 Programul Național de 
Dezvoltare Locală 
 

Se suplimentează bugetul cu suma de 956 mii lei pentru 
finanţarea obiectivului de investiţii Construirea unei creșe în 
comuna Lupac, judeţul Caraș-Severin”  
 
 
Autor:  
Deputat Ion Tabugan 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school. 
 
Sursa de finanțare:  
Diminuarea bugetului cu suma de 956 mii 
lei din cadrul Anexei3/65, Grupa 30, Titlul 
III Dobânzi. 

1128. Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice şi Fondurilor 

Se suplimentează bugetul cu suma de 956 mii lei pentru 
finanţarea obiectivului de investiţii Construirea unei creșe în 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea creditelor 
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Europene 
Anexa 3/15 
Grupa 51 
Titlul VI Transferuri între unități ale 
administrației publice 
Art 02 
Alineat 38 Programul Național de 
Dezvoltare Locală 
 

comuna Marga,  judeţul Caraș-Severin”  
 
 
Autor:  
Deputat Ion Tabugan 
Grupul PMP 

bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school. 
 
Sursa de finanțare:  
Diminuarea bugetului cu suma de 956 mii 
lei din cadrul Anexei3/65, Grupa 30, Titlul 
III Dobânzi. 

1129. Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice şi Fondurilor 
Europene 
Anexa 3/15 
Grupa 51 
Titlul VI Transferuri între unități ale 
administrației publice 
Art 02 
Alineat 38 Programul Național de 
Dezvoltare Locală 
 

Se suplimentează bugetul cu suma de 956 mii lei pentru 
finanţarea obiectivului de investiţii Construirea unei creșe în 
comuna Măureni, judeţul Caraș-Severin”  
 
 
Autor:  
Deputat Ion Tabugan 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school. 
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Sursa de finanțare:  
Diminuarea bugetului cu suma de 956 mii 
lei din cadrul Anexei3/65, Grupa 30, Titlul 
III Dobânzi. 

1130. Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice şi Fondurilor 
Europene 
Anexa 3/15 
Grupa 51 
Titlul VI Transferuri între unități ale 
administrației publice 
Art 02 
Alineat 38 Programul Național de 
Dezvoltare Locală 
 

Se suplimentează bugetul cu suma de 956 mii lei pentru 
finanţarea obiectivului de investiţii Construirea unei creșe în 
comuna Mehadia, judeţul Caraș-Severin”  
 
 
Autor:  
Deputat Ion Tabugan 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school. 
 
Sursa de finanțare:  
Diminuarea bugetului cu suma de 956 mii 
lei din cadrul Anexei3/65, Grupa 30, Titlul 
III Dobânzi. 

1131. Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice şi Fondurilor 
Europene 
Anexa 3/15 
Grupa 51 
Titlul VI Transferuri între unități ale 
administrației publice 
Art 02 
Alineat 38 Programul Național de 
Dezvoltare Locală 

Se suplimentează bugetul cu suma de 956 mii lei pentru 
finanţarea obiectivului de investiţii Construirea unei creșe în 
comuna Mehadica, judeţul Caraș-Severin”  
 
 
Autor:  
Deputat Ion Tabugan 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
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 2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school. 
 
Sursa de finanțare:  
Diminuarea bugetului cu suma de 956 mii 
lei din cadrul Anexei3/65, Grupa 30, Titlul 
III Dobânzi. 

1132. Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice şi Fondurilor 
Europene 
Anexa 3/15 
Grupa 51 
Titlul VI Transferuri între unități ale 
administrației publice 
Art 02 
Alineat 38 Programul Național de 
Dezvoltare Locală 
 

Se suplimentează bugetul cu suma de 956 mii lei pentru 
finanţarea obiectivului de investiţii Construirea unei creșe în 
comuna Năidaș, judeţul Caraș-Severin”  
 
 
Autor:  
Deputat Ion Tabugan 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school. 
 
Sursa de finanțare:  
Diminuarea bugetului cu suma de 956 mii 
lei din cadrul Anexei3/65, Grupa 30, Titlul 
III Dobânzi. 

1133. Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice şi Fondurilor 
Europene 
Anexa 3/15 

Se suplimentează bugetul cu suma de 956 mii lei pentru 
finanţarea obiectivului de investiţii Construirea unei creșe în 
comuna Obreja,  judeţul Caraș-Severin”  
 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
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Grupa 51 
Titlul VI Transferuri între unități ale 
administrației publice 
Art 02 
Alineat 38 Programul Național de 
Dezvoltare Locală 
 

 
Autor:  
Deputat Ion Tabugan 
Grupul PMP 

comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school. 
 
Sursa de finanțare:  
Diminuarea bugetului cu suma de 956 mii 
lei din cadrul Anexei3/65, Grupa 30, Titlul 
III Dobânzi. 

1134. Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice şi Fondurilor 
Europene 
Anexa 3/15 
Grupa 51 
Titlul VI Transferuri între unități ale 
administrației publice 
Art 02 
Alineat 38 Programul Național de 
Dezvoltare Locală 
 

Se suplimentează bugetul cu suma de 956 mii lei pentru 
finanţarea obiectivului de investiţii Construirea unei creșe în 
comuna Ocna de Fier, judeţul Caraș-Severin”  
 
 
Autor:  
Deputat Ion Tabugan 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school. 
 
Sursa de finanțare:  
Diminuarea bugetului cu suma de 956 mii 
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lei din cadrul Anexei3/65, Grupa 30, Titlul 
III Dobânzi. 

1135. Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice şi Fondurilor 
Europene 
Anexa 3/15 
Grupa 51 
Titlul VI Transferuri între unități ale 
administrației publice 
Art 02 
Alineat 38 Programul Național de 
Dezvoltare Locală 
 

Se suplimentează bugetul cu suma de 956 mii lei pentru 
finanţarea obiectivului de investiţii Construirea unei creșe în 
comuna Păltiniș, judeţul Caraș-Severin”  
 
 
Autor:  
Deputat Ion Tabugan 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school. 
 
Sursa de finanțare:  
Diminuarea bugetului cu suma de 956 mii 
lei din cadrul Anexei3/65, Grupa 30, Titlul 
III Dobânzi. 

1136. Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice şi Fondurilor 
Europene 
Anexa 3/15 
Grupa 51 
Titlul VI Transferuri între unități ale 
administrației publice 
Art 02 
Alineat 38 Programul Național de 
Dezvoltare Locală 
 

Se suplimentează bugetul cu suma de 956 mii lei pentru 
finanţarea obiectivului de investiţii Construirea unei creșe în 
comuna Pojejena, judeţul Caraș-Severin”  
 
 
Autor:  
Deputat Ion Tabugan 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
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“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school. 
 
Sursa de finanțare:  
Diminuarea bugetului cu suma de 956 mii 
lei din cadrul Anexei3/65, Grupa 30, Titlul 
III Dobânzi. 

1137. Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice şi Fondurilor 
Europene 
Anexa 3/15 
Grupa 51 
Titlul VI Transferuri între unități ale 
administrației publice 
Art 02 
Alineat 38 Programul Național de 
Dezvoltare Locală 
 

Se suplimentează bugetul cu suma de 956 mii lei pentru 
finanţarea obiectivului de investiţii Construirea unei creșe în 
comuna Prigor, judeţul Caraș-Severin”  
 
 
Autor:  
Deputat Ion Tabugan 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school. 
 
Sursa de finanțare:  
Diminuarea bugetului cu suma de 956 mii 
lei din cadrul Anexei3/65, Grupa 30, Titlul 
III Dobânzi. 

1138. Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice şi Fondurilor 
Europene 
Anexa 3/15 
Grupa 51 
Titlul VI Transferuri între unități ale 

Se suplimentează bugetul cu suma de 956 mii lei pentru 
finanţarea obiectivului de investiţii Construirea unei creșe în 
comuna Răcășdia,  judeţul Caraș-Severin”  
 
 
Autor:  

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
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administrației publice 
Art 02 
Alineat 38 Programul Național de 
Dezvoltare Locală 
 

Deputat Ion Tabugan 
Grupul PMP 

a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school. 
 
Sursa de finanțare:  
Diminuarea bugetului cu suma de 956 mii 
lei din cadrul Anexei3/65, Grupa 30, Titlul 
III Dobânzi. 

1139. Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice şi Fondurilor 
Europene 
Anexa 3/15 
Grupa 51 
Titlul VI Transferuri între unități ale 
administrației publice 
Art 02 
Alineat 38 Programul Național de 
Dezvoltare Locală 
 

Se suplimentează bugetul cu suma de 956 mii lei pentru 
finanţarea obiectivului de investiţii Construirea unei creșe în 
comuna Ramna, judeţul Caraș-Severin”  
 
 
Autor:  
Deputat Ion Tabugan 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school. 
 
Sursa de finanțare:  
Diminuarea bugetului cu suma de 956 mii 
lei din cadrul Anexei3/65, Grupa 30, Titlul 
III Dobânzi. 



 595 

1140. Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice şi Fondurilor 
Europene 
Anexa 3/15 
Grupa 51 
Titlul VI Transferuri între unități ale 
administrației publice 
Art 02 
Alineat 38 Programul Național de 
Dezvoltare Locală 
 

Se suplimentează bugetul cu suma de 956 mii lei pentru 
finanţarea obiectivului de investiţii Construirea unei creșe în 
comuna Rusca Montană, judeţul Caraș-Severin”  
 
 
Autor:  
Deputat Ion Tabugan 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school. 
 
Sursa de finanțare:  
Diminuarea bugetului cu suma de 956 mii 
lei din cadrul Anexei3/65, Grupa 30, Titlul 
III Dobânzi. 

1141. Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice şi Fondurilor 
Europene 
Anexa 3/15 
Grupa 51 
Titlul VI Transferuri între unități ale 
administrației publice 
Art 02 
Alineat 38 Programul Național de 
Dezvoltare Locală 
 

Se suplimentează bugetul cu suma de 956 mii lei pentru 
finanţarea obiectivului de investiţii Construirea unei creșe în 
comuna Sacu,  judeţul Caraș-Severin”  
 
 
Autor:  
Deputat Ion Tabugan 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
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de creșe, grădiniţe și unități after-school. 
 
Sursa de finanțare:  
Diminuarea bugetului cu suma de 956 mii 
lei din cadrul Anexei3/65, Grupa 30, Titlul 
III Dobânzi. 

1142. Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice şi Fondurilor 
Europene 
Anexa 3/15 
Grupa 51 
Titlul VI Transferuri între unități ale 
administrației publice 
Art 02 
Alineat 38 Programul Național de 
Dezvoltare Locală 
 

Se suplimentează bugetul cu suma de 956 mii lei pentru 
finanţarea obiectivului de investiţii Construirea unei creșe în 
comuna Sasca Montană, judeţul Caraș-Severin”  
 
 
Autor:  
Deputat Ion Tabugan 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school. 
 
Sursa de finanțare:  
Diminuarea bugetului cu suma de 956 mii 
lei din cadrul Anexei3/65, Grupa 30, Titlul 
III Dobânzi. 

1143. Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice şi Fondurilor 
Europene 
Anexa 3/15 
Grupa 51 
Titlul VI Transferuri între unități ale 
administrației publice 
Art 02 

Se suplimentează bugetul cu suma de 956 mii lei pentru 
finanţarea obiectivului de investiţii Construirea unei creșe în 
comuna Sichevița, judeţul Caraș-Severin”  
 
 
Autor:  
Deputat Ion Tabugan 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
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Alineat 38 Programul Național de 
Dezvoltare Locală 
 

construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school. 
 
Sursa de finanțare:  
Diminuarea bugetului cu suma de 956 mii 
lei din cadrul Anexei3/65, Grupa 30, Titlul 
III Dobânzi. 

1144. Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice şi Fondurilor 
Europene 
Anexa 3/15 
Grupa 51 
Titlul VI Transferuri între unități ale 
administrației publice 
Art 02 
Alineat 38 Programul Național de 
Dezvoltare Locală 
 

 
Se suplimentează bugetul cu suma de 956 mii lei pentru 
finanţarea obiectivului de investiţii Construirea unei creșe în 
comuna Slatina-Timiș, judeţul Caraș-Severin”  
 
 
Autor:  
Deputat Ion Tabugan 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school. 
Sursa de finanțare:  
Diminuarea bugetului cu suma de 956 mii 
lei din cadrul Anexei3/65, Grupa 30, Titlul 
III Dobânzi. 

1145. Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice şi Fondurilor 
Europene 

 
Se suplimentează bugetul cu suma de 956 mii lei pentru 
finanţarea obiectivului de investiţii Construirea unei creșe în 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
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Anexa 3/15 
Grupa 51 
Titlul VI Transferuri între unități ale 
administrației publice 
Art 02 
Alineat 38 Programul Național de 
Dezvoltare Locală 
 

comuna Socol,  judeţul Caraș-Severin”  
 
 
Autor:  
Deputat Ion Tabugan 
Grupul PMP 

de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school. 
 
Sursa de finanțare:  
Diminuarea bugetului cu suma de 956 mii 
lei din cadrul Anexei3/65, Grupa 30, Titlul 
III Dobânzi. 

1146. Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice şi Fondurilor 
Europene 
Anexa 3/15 
Grupa 51 
Titlul VI Transferuri între unități ale 
administrației publice 
Art 02 
Alineat 38 Programul Național de 
Dezvoltare Locală 
 

Se suplimentează bugetul cu suma de 956 mii lei pentru 
finanţarea obiectivului de investiţii Construirea unei creșe în 
comuna Șopotu Nou,  judeţul Caraș-Severin”  
 
 
Autor:  
Deputat Ion Tabugan 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school. 
 
Sursa de finanțare:  
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Diminuarea bugetului cu suma de 956 mii 
lei din cadrul Anexei3/65, Grupa 30, Titlul 
III Dobânzi. 

1147. Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice şi Fondurilor 
Europene 
Anexa 3/15 
Grupa 51 
Titlul VI Transferuri între unități ale 
administrației publice 
Art 02 
Alineat 38 Programul Național de 
Dezvoltare Locală 
 

Se suplimentează bugetul cu suma de 956 mii lei pentru 
finanţarea obiectivului de investiţii Construirea unei creșe în 
comuna Târnova,  judeţul Caraș-Severin”  
 
 
Autor:  
Deputat Ion Tabugan 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school. 
 
Sursa de finanțare:  
Diminuarea bugetului cu suma de 956 mii 
lei din cadrul Anexei3/65, Grupa 30, Titlul 
III Dobânzi. 

1148. Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice şi Fondurilor 
Europene 
Anexa 3/15 
Grupa 51 
Titlul VI Transferuri între unități ale 
administrației publice 
Art 02 
Alineat 38 Programul Național de 
Dezvoltare Locală 
 

Se suplimentează bugetul cu suma de 956 mii lei pentru 
finanţarea obiectivului de investiţii Construirea unei creșe în 
comuna Teregova, judeţul Caraș-Severin”  
 
 
Autor:  
Deputat Ion Tabugan 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
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domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school. 
 
Sursa de finanțare:  
Diminuarea bugetului cu suma de 956 mii 
lei din cadrul Anexei3/65, Grupa 30, Titlul 
III Dobânzi. 

1149. Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice şi Fondurilor 
Europene 
Anexa 3/15 
Grupa 51 
Titlul VI Transferuri între unități ale 
administrației publice 
Art 02 
Alineat 38 Programul Național de 
Dezvoltare Locală 
 

Se suplimentează bugetul cu suma de 956 mii lei pentru 
finanţarea obiectivului de investiţii Construirea unei creșe în 
comuna Ticvaniu Mare, judeţul Caraș-Severin”  
 
 
Autor:  
Deputat Ion Tabugan 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school. 
 
Sursa de finanțare:  
Diminuarea bugetului cu suma de 956 mii 
lei din cadrul Anexei3/65, Grupa 30, Titlul 
III Dobânzi. 

1150. Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice şi Fondurilor 
Europene 
Anexa 3/15 
Grupa 51 

Se suplimentează bugetul cu suma de 956 mii lei pentru 
finanţarea obiectivului de investiţii Construirea unei creșe în 
comuna Topleț,  judeţul Caraș-Severin”  
 
 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
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Titlul VI Transferuri între unități ale 
administrației publice 
Art 02 
Alineat 38 Programul Național de 
Dezvoltare Locală 
 

Autor:  
Deputat Ion Tabugan 
Grupul PMP 

Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school. 
 
Sursa de finanțare:  
Diminuarea bugetului cu suma de 956 mii 
lei din cadrul Anexei3/65, Grupa 30, Titlul 
III Dobânzi. 

1151. Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice şi Fondurilor 
Europene 
Anexa 3/15 
Grupa 51 
Titlul VI Transferuri între unități ale 
administrației publice 
Art 02 
Alineat 38 Programul Național de 
Dezvoltare Locală 
 

Se suplimentează bugetul cu suma de 956 mii lei pentru 
finanţarea obiectivului de investiţii Construirea unei creșe în 
comuna Turnu Ruieni,  judeţul Caraș-Severin”  
 
 
Autor:  
Deputat Ion Tabugan 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school. 
Sursa de finanțare:  
Diminuarea bugetului cu suma de 956 mii 
lei din cadrul Anexei3/65, Grupa 30, Titlul 
III Dobânzi. 
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1152. Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice şi Fondurilor 
Europene 
Anexa 3/15 
Grupa 51 
Titlul VI Transferuri între unități ale 
administrației publice 
Art 02 
Alineat 38 Programul Național de 
Dezvoltare Locală 
 

Se suplimentează bugetul cu suma de 956 mii lei pentru 
finanţarea obiectivului de investiţii Construirea unei creșe în 
comuna Văliug, judeţul Caraș-Severin”  
 
 
Autor:  
Deputat Ion Tabugan 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school. 
 
Sursa de finanțare:  
Diminuarea bugetului cu suma de 956 mii 
lei din cadrul Anexei3/65, Grupa 30, Titlul 
III Dobânzi. 

1153. Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice şi Fondurilor 
Europene 
Anexa 3/15 
Grupa 51 
Titlul VI Transferuri între unități ale 
administrației publice 
Art 02 
Alineat 38 Programul Național de 
Dezvoltare Locală 
 

Se suplimentează bugetul cu suma de 956 mii lei pentru 
finanţarea obiectivului de investiţii Construirea unei creșe în 
comuna Vărădia,  judeţul Caraș-Severin”  
 
 
Autor:  
Deputat Ion Tabugan 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
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de creșe, grădiniţe și unități after-school. 
 
Sursa de finanțare:  
Diminuarea bugetului cu suma de 956 mii 
lei din cadrul Anexei3/65, Grupa 30, Titlul 
III Dobânzi. 

1154. Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice şi Fondurilor 
Europene 
Anexa 3/15 
Grupa 51 
Titlul VI Transferuri între unități ale 
administrației publice 
Art 02 
Alineat 38 Programul Național de 
Dezvoltare Locală 
 

Se suplimentează bugetul cu suma de 956 mii lei pentru 
finanţarea obiectivului de investiţii Construirea unei creșe în 
comuna Vermeș, judeţul Caraș-Severin”  
 
 
Autor:  
Deputat Ion Tabugan 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school. 
 
Sursa de finanțare:  
Diminuarea bugetului cu suma de 956 mii 
lei din cadrul Anexei3/65, Grupa 30, Titlul 
III Dobânzi. 

1155. Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice şi Fondurilor 
Europene 
Anexa 3/15 
Grupa 51 
Titlul VI Transferuri între unități ale 
administrației publice 
Art 02 

 
Se suplimentează bugetul cu suma de 956 mii lei pentru 
finanţarea obiectivului de investiţii Construirea unei creșe în 
comuna Vrani, judeţul Caraș-Severin”  
 
 
Autor:  
Deputat Ion Tabugan 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
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Alineat 38 Programul Național de 
Dezvoltare Locală 
 

Grupul PMP construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school. 
 
Sursa de finanțare:  
Diminuarea bugetului cu suma de 956 mii 
lei din cadrul Anexei3/65, Grupa 30, Titlul 
III Dobânzi. 

1156. Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice şi Fondurilor 
Europene 
Anexa 3/15 
Grupa 51 
Titlul VI Transferuri între unități ale 
administrației publice 
Art 02 
Alineat 38 Programul Național de 
Dezvoltare Locală 
 

 
Se suplimentează bugetul cu suma de 956 mii lei pentru 
finanţarea obiectivului de investiţii Construirea unei creșe în 
comuna Zăvoi, judeţul Caraș-Severin”  
 
 
Autor:  
Deputat Ion Tabugan 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school. 
 
Sursa de finanțare:  
Diminuarea bugetului cu suma de 956 mii 
lei din cadrul Anexei3/65, Grupa 30, Titlul 
III Dobânzi. 

1157. Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice şi Fondurilor 

Se suplimentează bugetul cu suma de 956 mii lei pentru 
finanţarea obiectivului de investiţii Construirea unei creșe în 

Motivaţia amendamentului  
Este necesară suplimentarea creditelor 
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Europene 
Anexa 3/15 
Grupa 51 
Titlul VI Transferuri între unități ale 
administrației publice 
Art 02 
Alineat 38 Programul Național de 
Dezvoltare Locală 
 

comuna Zorlențu Mare,  judeţul Caraș-Severin”  
 
 
Autor:  
Deputat Ion Tabugan 
Grupul PMP 

bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school. 
 
Sursa de finanțare:  
Diminuarea bugetului cu suma de 956 mii 
lei din cadrul Anexei3/65, Grupa 30, Titlul 
III Dobânzi. 

1158. Anexa3/15 
Capitol 5001/ Subcapitol 01/ 
Grupa51/ Titlul VI / 
Art.02/Alin.38 

Se suplimentează bugetul cu suma de    500 mii lei pentru un 
canal de scurgere apă pluvială și mutarea și redimensionarea 
podului de scurgere sub DN6 (E70), localitate Plugova, 
comuna Mehadia, județ Caraș-Severin. 
 
Deputat PMP 
Ion TABUGAN 
Grup Parlamentar PMP 
 

Suma este necesară pentru realizarea unui 
canal de scurgere a apei fluviale și 
redimensionării podului de scurgere din 
satul Plugova, comuna Mehadia, județ 
Caraș-Severin. 
 
Sursa de finanțare:  
Fondul de rezervă aflat la dispoziția 
Guvernului, Anexa 2, Capitolul 5001, 
Grupa 50, Titlul V. 
 
 

1159. Anexa3/15 
Capitol 7000/ Subcapitol 01/Grupa51/ 
Titlul VI Transferuri între unități ale 
administrației publice, II Credite bugetare 

Se suplimentează bugetul cu suma de    7.206 mii lei pentru 
construcția unei stații de epurare în satul Mehadia, comuna 
Mehadia, județ Caraș-Severin. 
 

Suma este necesară pentru construcția unei 
stații de epurare în satul Mehadia, comuna 
Mehadia, județ Caraș-Severin. 
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Deputat PMP 
Ion TABUGAN 
Grup Parlamentar PMP 
 
 

Sursa de finanțare:  
diminuarea cu suma de 7.206 mii lei a 
bugetului Ministerului Finanțelor Publice, 
Acțiuni Generale, Anexa 3/65/02, 
Cap.5001, Grupa 30, titlul III Dobânzi, 
credite bugetare. 

1160. Anexa3/15 
Capitol 5001/ Subcapitol 01/ 
Grupa51/ Titlul VI / 
Art.02/Alin.38 

Se propune suplimentarea bugetului cu suma de 500 mii lei 
pentru modernizarea podului de peste râul Nera, din satul 
Borlovenii Vechi, comuna Prigor, județ Caraș-Severin. 
 
Deputat PMP 
Ion TABUGAN 
Grup Parlamentar PMP 
 
 

Suma este necesară pentru modernizarea 
podului de peste râul Nera, din satul 
Borlovenii Vechi, comuna Prigor, județ 
Caraș-Severin. 
 
Sursa de finanțare:  
Fondul de rezervă aflat la dispoziția 
Guvernului, Anexa 2, Capitolul 5001, 
Grupa 50, Titlul V. 

1161. Anexa3/15 
Capitol 5001/ Subcapitol 01/ 
Grupa51/ Titlul VI / 
Art.02/Alin.38 

Se suplimentează bugetul cu suma de    1 000 mii lei pentru 
pasarelă trecere DN6 (E70) Comuna Mehadia, județ Caraș 
Severin 
 
Deputat PMP 
Ion TABUGAN 
Grup Parlamentar PMP 
 
 

Suma este necesară pentru construcția unei 
pasarele de trecere DN6(E70) în Comuna 
Mehadia, județ Caraș-Severin 
 
Sursa de finanțare: diminuarea cu suma de 
1.000 mii lei a bugetului Ministerului 
Finanțelor Publice, Acțiuni Generale, 
Anexa 3/65/02, Cap.5001, Grupa 30, titlul 
III Dobânzi, credite bugetare 

1162. Anexa3/15 
Capitol 5001/ Subcapitol 01/ 
Grupa51/ Titlul VI / 
Art.02/Alin.38 

 
Se suplimentează bugetul cu suma de    35.000 mii lei pentru 
cofinanțarea extinderii alimentării cu apă, lucrări de canalizare 
și epurare în orașele și comunele din Caraș-Severin 
 
Deputat PMP 
Ion TABUGAN 
Grup Parlamentar PMP 
 
 

 
Suma este necesară pentru pentru 
cofinanțarea extinderii alimentării cu apă, 
lucrări de canalizare și epurare în orașele și 
comunele din Caraș-Severin. 
 
Sursa de finanțare: diminuarea cu suma de 
35.000 mii lei a bugetului Ministerului 
Finanțelor Publice, Acțiuni Generale, 
Anexa 3/65/02, Cap.5001, Grupa 30, titlul 
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 III Dobânzi, credite bugetare  
1163. Anexa 3/15 

Capitol 5001/ Subcapitol 01/ 
Grupa51/ Titlul VI / 
Art.02/Alin.38 

Se suplimentează bugetul cu suma de    1.000 mii lei pentru 
continuarea lucrărilor la Centrul Multicultural Hercules, 
reabilitarea clădirii cinematografului și extinderea cu un corp 
de clădire p+1+2 
 
 
Deputat PMP 
Ion TABUGAN 
Grup Parlamentar PMP 
 
 

Suma este necesară pentru continuarea 
lucrărilor la Centrul Multicultural 
Hercules, reabilitarea clădirii 
cinematografului și extinderea clădirii. 
Este un proiect important pentru 
regenerarea urbană a orașului Băile 
Herculane. 
 
Sursa de finanțare:  
Fondul de rezervă aflat la dispoziția 
Guvernului, Anexa 2, Capitolul 5001, 
Grupa 50, Titlul V. 

1164. Anexa 3/15 
Capitol 7000/ Subcapitol 01/Grupa51/ 
Titlul VI Transferuri între unități ale 
administrației publice, II Credite bugetare 

Se suplimentează bugetul cu suma de   4.000 mii lei pentru 
amenajare drumuri agricole pe o lungime de 5 km, în Comuna 
Mehadica, județ Caraș- Severin 
 
Deputat PMP 
Ion TABUGAN 
Grup Parlamentar PMP 

Sursa de finanțare:  
diminuarea cu suma de 4.000 mii lei a 
bugetului Ministerului Finanțelor Publice, 
Acțiuni Generale, Anexa 3/65/02, 
Cap.5001, Grupa 30, titlul III Dobânzi, 
credite bugetare. 

1165.  
Anexa 3/15/26 cod program 1725 
“Programul Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a”. 
 

 

 
Finantarea obiectivului de investitii „Construirea unei creșe in 
comuna Aita Mare, Jud Covasna 
 
Autor: Autor: Autor: Baciu Gheorghe   
Senator PMP 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
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de creșe, grădiniţe și unități after-school 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 

1166.  
 
Anexa 3/15/26 cod program 1725 
“Programul Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a”. 

 

 
Finantarea obiectivului de investitii „Construirea unei creșe in 
comuna Reci, Jud Covasna. 
 
Autor: Baciu Gheorghe  
Senator PMP 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 

1167.  
Anexa 3/15/26 cod program 1725 
“Programul Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a”. 

 

 
Finantarea obiectivului de investitii „Construirea unei creșe in 
comuna Arcuș, jud.Covasna 
 
Autor: Baciu Gheorghe ,  
Senator PMP 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
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“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 

1168.  
 
Anexa 3/15/26 cod program 1725 
“Programul Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a”. 

 

 
Finantarea obiectivului de investitii „Construirea unei creșe in 
comuna Barcani, jud.Covasna 
 
Autor: Baciu Gheorghe ,  
Senator PMP 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 

1169.  
Anexa 3/15/26 cod program 1725 
“Programul Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a”. 

 

 
Finantarea obiectivului de investitii „Construirea unei creșe in 
comuna Bațani, Jud Covasna. 
 
Autor: Baciu Gheorghe  
Senator PMP 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
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2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 

1170.  
 
Anexa 3/15/26 cod program 1725 
“Programul Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a”. 

 

 
Finantarea obiectivului de investitii „Construirea unei creșe in 
comuna Belin, Jud Covasna. 
 
Autor: Baciu Gheorghe  
Senator PMP 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 

1171.  
Anexa 3/15/26 cod program 1725 
“Programul Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a”. 

 

 
Finantarea obiectivului de investitii „Construirea unei creșe in 
comuna Bixad, Jud Covasna. 
 
Autor: Baciu Gheorghe  
Senator PMP 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
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construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 

1172.  
Anexa 3/15/26 cod program 1725 
“Programul Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a”. 

 

 
Finantarea obiectivului de investitii „Construirea unei creșe in 
comuna Bodoc, Jud Covasna. 
 
Autor: Baciu Gheorghe  
Senator PMP 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 

1173.  
 
Anexa 3/15/26 cod program 1725 
“Programul Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a”. 

 

 
Finantarea obiectivului de investitii „Construirea unei creșe in 
comuna Boroșneu Mare, Jud Covasna. 
 
Autor: Baciu Gheorghe  
Senator PMP 

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



 612 

a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 

1174.  
Anexa 3/15/26 cod program 1725 
“Programul Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a”. 

 

 
Finantarea obiectivului de investitii „Construirea unei creșe in 
comuna Braduț, Jud Covasna. 
 
Autor: Baciu Gheorghe  
Senator PMP 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 

1175.  
Anexa 3/15/26 cod program 1725 
“Programul Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a”. 

 
Finantarea obiectivului de investitii „Construirea unei creșe in 
comuna Brateș, Jud Covasna. 
 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
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 Autor: Baciu Gheorghe  
Senator PMP 

comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 

1176.  
Anexa 3/15/26 cod program 1725  
“Programul Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a”. 

 

 
Finantarea obiectivului de investitii „Construirea unei creșe in 
comuna Brețcu, Jud Covasna. 
 
Autor: Baciu Gheorghe  
Senator PMP 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 

1177.  
Anexa 3/15/26 cod program 1725 

 
Finantarea obiectivului de investitii „Construirea unei creșe in 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea creditelor 
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“Programul Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a”. 

 

comuna Catalina, Jud Covasna. 
 
Autor: Baciu Gheorghe  
Senator PMP 

bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 

1178.  
Anexa 3/15/26 cod program 1725 
“Programul Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a”. 

 

 
Finantarea obiectivului de investitii „Construirea unei creșe in 
comuna Cernat, Jud Covasna. 
 
Autor: Baciu Gheorghe  
Senator PMP 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 
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1179.  
Anexa 3/15/26 cod program 1725 
“Programul Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a”. 

 

 
Finantarea obiectivului de investitii „Construirea unei creșe in 
comuna Chichiș, Jud Covasna. 
 
Autor: Baciu Gheorghe  
Senator PMP 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 

1180.  
Anexa 3/15/26 cod program 1725 
“Programul Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a”. 

 

 
Finantarea obiectivului de investitii „Construirea unei creșe in 
comuna Comandău, Jud Covasna. 
 
Autor: Baciu Gheorghe  
Senator PMP 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school 
Sursa de finanțare:  



 616 

Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 

1181.  
Anexa 3/15/26 cod program 1725 
“Programul Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a”. 

 

 
Finantarea obiectivului de investitii „Construirea unei creșe in 
comuna Dalnic, Jud Covasna. 
 
Autor: Baciu Gheorghe  
Senator PMP 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 

1182.  
 
Anexa 3/15/26 cod program 1725 
“Programul Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a”. 

 

 
Finantarea obiectivului de investitii „Construirea unei creșe in 
comuna Dobârlău, Jud Covasna. 
 
Autor: Baciu Gheorghe  
Senator PMP 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
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de creșe, grădiniţe și unități after-school 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 

1183.  
Anexa 3/15/26 cod program 1725 
“Programul Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a”. 

 

 
Finantarea obiectivului de investitii „Construirea unei creșe in 
comuna Estelnic, Jud Covasna. 
 
Autor: Baciu Gheorghe  
Senator PMP 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 

1184.  
Anexa 3/15/26 cod program 1725 
“Programul Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a”. 

 

 
Finantarea obiectivului de investitii „Construirea unei creșe in 
comuna Ghelnița, Jud Covasna. 
 
Autor: Baciu Gheorghe  
Senator PMP 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
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“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 

1185.  
 
Anexa 3/15/26 cod program 1725 
“Programul Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a”. 

 

 
Finantarea obiectivului de investitii „Construirea unei creșe in 
comuna Ghidfălău, Jud Covasna. 
 
Autor: Baciu Gheorghe  
Senator PMP 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 

1186.  
 
Anexa 3/15/26 cod program 1725 
“Programul Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a”. 

 

 
Finantarea obiectivului de investitii „Construirea unei creșe in 
comuna Hăghig, Jud Covasna. 
 
Autor: Baciu Gheorghe  
Senator PMP 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
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2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 

1187.  
 
Anexa 3/15/26 cod program 1725 
“Programul Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a”. 

 

 
Finantarea obiectivului de investitii „Construirea unei creșe in 
comuna Ilieni, Jud Covasna. 
 
Autor: Baciu Gheorghe  
Senator PMP 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 

1188.  
Anexa 3/15/26 cod program 1725 
“Programul Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a”. 

 

 
Finantarea obiectivului de investitii „Construirea unei creșe in 
comuna Lemnia, Jud Covasna. 
 
Autor: Baciu Gheorghe  
Senator PMP 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
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construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 

1189.  
Anexa 3/15/26 cod program 1725 
“Programul Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a”. 

 

 
Finantarea obiectivului de investitii „Construirea unei creșe in 
comuna Malnaș, Jud Covasna. 
 
Autor: Baciu Gheorghe  
Senator PMP 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 

1190.  
Anexa 3/15/26 cod program 1725 
“Programul Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a”. 

 

 
Finantarea obiectivului de investitii „Construirea unei creșe in 
comuna Mereni, Jud Covasna. 
 
Autor: Baciu Gheorghe  
Senator PMP 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
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a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 

1191.  
Anexa 3/15/26 cod program 1725 
“Programul Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a”. 

 

 
Finantarea obiectivului de investitii „Construirea unei creșe in 
comuna Micfalău, Jud Covasna. 
 
Autor: Baciu Gheorghe  
Senator PMP 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 

1192.  
 
Anexa 3/15/26 cod program 1725 
“Programul Național de Dezvoltare Locală 

 
Finantarea obiectivului de investitii „Construirea unei creșe in 
comuna Moacșa, Jud Covasna. 
 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
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Etapa a II-a”. 
 

Autor: Baciu Gheorghe  
Senator PMP 

comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 

1193.  
Anexa 3/15/26 cod program 1725 
“Programul Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a”. 

 

 
Finantarea obiectivului de investitii „Construirea unei creșe in 
comuna Ojdula, Jud Covasna. 
 
Autor: Baciu Gheorghe  
Senator PMP 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 

1194.  
Anexa 3/15/26 cod program 1725 

 
Finantarea obiectivului de investitii „Construirea unei creșe in 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea creditelor 
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“Programul Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a”. 

 

comuna Ozun, Jud Covasna. 
 
Autor: Baciu Gheorghe  
Senator PMP 

bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 

1195.  
 
Anexa 3/15/26 cod program 1725 
“Programul Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a”. 

 

 
Finantarea obiectivului de investitii „Construirea unei creșe in 
comuna Poian, Jud Covasna. 
 
Autor: Baciu Gheorghe  
Senator PMP 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 
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1196.  
 
Anexa 3/15/26 cod program 1725 
“Programul Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a”. 

 

 
Finantarea obiectivului de investitii „Construirea unei creșe in 
comuna Sânzieni, Jud Covasna. 
 
Autor: Baciu Gheorghe  
Senator PMP 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 

1197.  
 
Anexa 3/15/26 cod program 1725 
“Programul Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a”. 

 

 
Finantarea obiectivului de investitii „Construirea unei creșe in 
comuna Sita Buzăului, Jud Covasna. 
 
Autor: Baciu Gheorghe  
Senator PMP 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school 
Sursa de finanțare:  
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Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 

1198.  
Anexa 3/15/26 cod program 1725 
“Programul Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a”. 

 

 
Finantarea obiectivului de investitii „Construirea unei creșe in 
comuna Turia, Jud Covasna. 
 
Autor: Baciu Gheorghe  
Senator PMP 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 

1199.  
Anexa 3/15/26 cod program 1725 
“Programul Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a”. 

 

 
Finantarea obiectivului de investitii „Construirea unei creșe in 
comuna Vâlcele, Jud Covasna. 
 
Autor: Baciu Gheorghe  
Senator PMP 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
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de creșe, grădiniţe și unități after-school 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 

1200.  
Anexa 3/15/26 cod program 1725 
“Programul Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a”. 

 

 
Finantarea obiectivului de investitii „Construirea unei creșe in 
comuna Valea Crișului, Jud Covasna. 
 
Autor: Baciu Gheorghe  
Senator PMP 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 

1201.  
 
Anexa 3/15/26 cod program 1725 
“Programul Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a”. 

 

 
Finantarea obiectivului de investitii „Construirea unei creșe in 
comuna Valea Mare, Jud Covasna. 
 
Autor: Baciu Gheorghe  
Senator PMP 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
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“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 

1202.  
Anexa 3/15/26 cod program 1725 
“Programul Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a”. 

 

 
Finantarea obiectivului de investitii „Construirea unei creșe in 
comuna Vârghiș, Jud Covasna. 
 
Autor: Baciu Gheorghe  
Senator PMP 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 

1203.  
 
Anexa 3/15/26 cod program 1725 
“Programul Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a”. 

 

 
Finantarea obiectivului de investitii „Construirea unei creșe in 
comuna Zăbala, Jud Covasna. 
 
Autor: Baciu Gheorghe  
Senator PMP 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
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2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 

1204.  
Anexa 3/15/26 cod program 1725 
“Programul Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a”. 

 

 
Finantarea obiectivului de investitii „Construirea unei creșe in 
comuna Zagon, Jud Covasna. 
 
Autor: Baciu Gheorghe  
Senator PMP 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 
 

1205. anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

Finantarea obiectivului de investitii „Construirea unei capele 
mortuare in comuna Andreiașu de Jos, judetul Vrancea” cu 
suma de 2.000 mii lei 
 
 
 
Autor:  

Motivaţia amendamentului  
Se propune admiterea amendamentului, 
pentru satisfacerea necesităţilor privind 
securitatea sanitara si sanatatea publica 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
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Senator Dorin - Valeriu BĂDULESCU 
Grupul PMP 

– etapa a II-a. 
 
 

1206. anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

Finantarea obiectivului de investitii „Construirea unei capele 
mortuare in comuna Bălești, judetul Vrancea” cu suma de 
2.000 mii lei 
 
Autor:  
Senator Dorin - Valeriu BĂDULESCU 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului  
Se propune admiterea amendamentului, 
pentru satisfacerea necesităţilor privind 
securitatea sanitara si sanatatea publica 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 
 

1207. anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

Finantarea obiectivului de investitii „Construirea unei capele 
mortuare in comuna Bârsești, judetul Vrancea” cu suma de 
2.000 mii lei 
 
Autor:  
Senator Dorin - Valeriu BĂDULESCU 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului  
Se propune admiterea amendamentului, 
pentru satisfacerea necesităţilor privind 
securitatea sanitara si sanatatea publica 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 
 

1208. anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

Finantarea obiectivului de investitii „Construirea unei capele 
mortuare in comuna Biliești, judetul Vrancea” cu suma de 
2.000 mii lei 
 
Autor:  
Senator Dorin - Valeriu BĂDULESCU 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului  
Se propune admiterea amendamentului, 
pentru satisfacerea necesităţilor privind 
securitatea sanitara si sanatatea publica 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 
 

1209. anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

Finantarea obiectivului de investitii „Construirea unei capele 
mortuare in comuna Boghești, judetul Vrancea” cu suma de 
2.000 mii lei 
 
Autor:  
Senator Dorin - Valeriu BĂDULESCU 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului  
Se propune admiterea amendamentului, 
pentru satisfacerea necesităţilor privind 
securitatea sanitara si sanatatea publica 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 
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1210. anexa 3/15/26 

cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

Finantarea obiectivului de investitii „Construirea unei capele 
mortuare in comuna Bolotești, judetul Vrancea” cu suma de 
2.000 mii lei 
 
Autor:  
Senator Dorin - Valeriu BĂDULESCU 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului  
Se propune admiterea amendamentului, 
pentru satisfacerea necesităţilor privind 
securitatea sanitara si sanatatea publica 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 
 

1211. anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

Finantarea obiectivului de investitii „Construirea unei capele 
mortuare in comuna Bordești, judetul Vrancea” cu suma de 
2.000 mii lei 
 
Autor:  
Senator Dorin - Valeriu BĂDULESCU 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului  
Se propune admiterea amendamentului, 
pentru satisfacerea necesităţilor privind 
securitatea sanitara si sanatatea publica 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 
 

1212. anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

Finantarea obiectivului de investitii „Construirea unei capele 
mortuare in comuna Broșteni, judetul Vrancea” cu suma de 
2.000 mii lei 
 
Autor:  
Senator Dorin - Valeriu BĂDULESCU 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului  
Se propune admiterea amendamentului, 
pentru satisfacerea necesităţilor privind 
securitatea sanitara si sanatatea publica 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 
 

1213. anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

Finantarea obiectivului de investitii „Construirea unei capele 
mortuare in comuna Câmpineanca, judetul Vrancea” cu suma 
de 2.000 mii lei 
 
Autor:  
Senator Dorin - Valeriu BĂDULESCU 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului  
Se propune admiterea amendamentului, 
pentru satisfacerea necesităţilor privind 
securitatea sanitara si sanatatea publica 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 
 

1214. anexa 3/15/26 Finantarea obiectivului de investitii „Construirea unei capele Motivaţia amendamentului  
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cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

mortuare in comuna Câmpuri, judetul Vrancea” cu suma de 
2.000 mii lei 
 
Autor:  
Senator Dorin - Valeriu BĂDULESCU 
Grupul PMP 

Se propune admiterea amendamentului, 
pentru satisfacerea necesităţilor privind 
securitatea sanitara si sanatatea publica 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 
 

1215. anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

Finantarea obiectivului de investitii „Construirea unei capele 
mortuare in comuna Cârligele, judetul Vrancea” cu suma de 
2.000 mii lei 
 
Autor:  
Senator Dorin - Valeriu BĂDULESCU 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului  
Se propune admiterea amendamentului, 
pentru satisfacerea necesităţilor privind 
securitatea sanitara si sanatatea publica 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 
 

1216. anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

Finantarea obiectivului de investitii „Construirea unei capele 
mortuare in comuna Chiojdeni, judetul Vrancea” cu suma de 
2.000 mii lei 
 
Autor:  
Senator Dorin - Valeriu BĂDULESCU 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului  
Se propune admiterea amendamentului, 
pentru satisfacerea necesităţilor privind 
securitatea sanitara si sanatatea publica 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 
 

1217. anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

Finantarea obiectivului de investitii „Construirea unei capele 
mortuare in comuna Ciorăști, judetul Vrancea” cu suma de 
2.000 mii lei 
 
Autor:  
Senator Dorin - Valeriu BĂDULESCU 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului  
Se propune admiterea amendamentului, 
pentru satisfacerea necesităţilor privind 
securitatea sanitara si sanatatea publica 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 
 

1218. anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 

Finantarea obiectivului de investitii „Construirea unei capele 
mortuare in comuna Corbița, judetul Vrancea” cu suma de 
2.000 mii lei 

Motivaţia amendamentului  
Se propune admiterea amendamentului, 
pentru satisfacerea necesităţilor privind 
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Autor:  
Senator Dorin - Valeriu BĂDULESCU 
Grupul PMP 

securitatea sanitara si sanatatea publica 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 
 

1219. anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

Finantarea obiectivului de investitii „Construirea unei capele 
mortuare in comuna Cotești, judetul Vrancea” cu suma de 
2.000 mii lei 
 
Autor:  
Senator Dorin - Valeriu BĂDULESCU 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului  
Se propune admiterea amendamentului, 
pentru satisfacerea necesităţilor privind 
securitatea sanitara si sanatatea publica 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 
 

1220. anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

Finantarea obiectivului de investitii „Construirea unei capele 
mortuare in comuna Dumbrăveni, judetul Vrancea” cu suma 
de 2.000 mii lei 
 
Autor:  
Senator Dorin - Valeriu BĂDULESCU 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului  
Se propune admiterea amendamentului, 
pentru satisfacerea necesităţilor privind 
securitatea sanitara si sanatatea publica 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 
 

1221. anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

Finantarea obiectivului de investitii „Construirea unei capele 
mortuare in comuna Dumitrești, judetul Vrancea” cu suma de 
2.000 mii lei 
 
Autor:  
Senator Dorin - Valeriu BĂDULESCU 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului  
Se propune admiterea amendamentului, 
pentru satisfacerea necesităţilor privind 
securitatea sanitara si sanatatea publica 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 
 

1222. anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

Finantarea obiectivului de investitii „Construirea unei capele 
mortuare in comuna Fitionești, judetul Vrancea” cu suma de 
2.000 mii lei 
 
Autor:  

Motivaţia amendamentului  
Se propune admiterea amendamentului, 
pentru satisfacerea necesităţilor privind 
securitatea sanitara si sanatatea publica 
Sursa de finanțare:  
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Senator Dorin - Valeriu BĂDULESCU 
Grupul PMP 

Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 
 

1223. anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

Finantarea obiectivului de investitii „Construirea unei capele 
mortuare in comuna Garoafa, judetul Vrancea” cu suma de 
2.000 mii lei 
 
Autor:  
Senator Dorin - Valeriu BĂDULESCU 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului  
Se propune admiterea amendamentului, 
pentru satisfacerea necesităţilor privind 
securitatea sanitara si sanatatea publica 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 
 

1224. anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

Finantarea obiectivului de investitii „Construirea unei capele 
mortuare in comuna Golești, judetul Vrancea” cu suma de 
2.000 mii lei 
 
Autor:  
Senator Dorin - Valeriu BĂDULESCU 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului  
Se propune admiterea amendamentului, 
pentru satisfacerea necesităţilor privind 
securitatea sanitara si sanatatea publica 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 
 

1225. anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

Finantarea obiectivului de investitii „Construirea unei capele 
mortuare in comuna Gologanu, judetul Vrancea” cu suma de 
2.000 mii lei 
 
Autor:  
Senator Dorin - Valeriu BĂDULESCU 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului  
Se propune admiterea amendamentului, 
pentru satisfacerea necesităţilor privind 
securitatea sanitara si sanatatea publica 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 
 

1226. anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

Finantarea obiectivului de investitii „Construirea unei capele 
mortuare in comuna Gugești, judetul Vrancea” cu suma de 
2.000 mii lei 
 
Autor:  
Senator Dorin - Valeriu BĂDULESCU 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului  
Se propune admiterea amendamentului, 
pentru satisfacerea necesităţilor privind 
securitatea sanitara si sanatatea publica 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 
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1227. anexa 3/15/26 

cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

Finantarea obiectivului de investitii „Construirea unei capele 
mortuare in comuna Gura Caliței, judetul Vrancea” cu suma 
de 2.000 mii lei 
 
Autor:  
Senator Dorin - Valeriu BĂDULESCU 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului  
Se propune admiterea amendamentului, 
pentru satisfacerea necesităţilor privind 
securitatea sanitara si sanatatea publica 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 
 

1228. anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

Finantarea obiectivului de investitii „Construirea unei capele 
mortuare in comuna Homocea, judetul Vrancea” cu suma de 
2.000 mii lei 
 
Autor:  
Senator Dorin - Valeriu BĂDULESCU 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului  
Se propune admiterea amendamentului, 
pentru satisfacerea necesităţilor privind 
securitatea sanitara si sanatatea publica 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 
 

1229. anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

Finantarea obiectivului de investitii „Construirea unei capele 
mortuare in comuna Jariștea, judetul Vrancea” cu suma de 
2.000 mii lei 
 
Autor:  
Senator Dorin - Valeriu BĂDULESCU 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului  
Se propune admiterea amendamentului, 
pentru satisfacerea necesităţilor privind 
securitatea sanitara si sanatatea publica 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 
 

1230. anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

Finantarea obiectivului de investitii „Construirea unei capele 
mortuare in comuna Jitia, judetul Vrancea” cu suma de 2.000 
mii lei 
 
Autor:  
Senator Dorin - Valeriu BĂDULESCU 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului  
Se propune admiterea amendamentului, 
pentru satisfacerea necesităţilor privind 
securitatea sanitara si sanatatea publica 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 
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1231. anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

Finantarea obiectivului de investitii „Construirea unei capele 
mortuare in comuna Măicănești, judetul Vrancea” cu suma de 
2.000 mii lei 
 
Autor:  
Senator Dorin - Valeriu BĂDULESCU 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului  
Se propune admiterea amendamentului, 
pentru satisfacerea necesităţilor privind 
securitatea sanitara si sanatatea publica 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 
 

1232. anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

Finantarea obiectivului de investitii „Construirea unei capele 
mortuare in comuna Mera, judetul Vrancea” cu suma de 2.000 
mii lei 
 
Autor:  
Senator Dorin - Valeriu BĂDULESCU 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului  
Se propune admiterea amendamentului, 
pentru satisfacerea necesităţilor privind 
securitatea sanitara si sanatatea publica 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 
 

1233. anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

Finantarea obiectivului de investitii „Construirea unei capele 
mortuare in comuna Milcovul, judetul Vrancea” cu suma de 
2.000 mii lei 
 
Autor:  
Senator Dorin - Valeriu BĂDULESCU 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului  
Se propune admiterea amendamentului, 
pentru satisfacerea necesităţilor privind 
securitatea sanitara si sanatatea publica 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 
 

1234. anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

Finantarea obiectivului de investitii „Construirea unei capele 
mortuare in comuna Movilița, judetul Vrancea” cu suma de 
2.000 mii lei 
 
Autor:  
Senator Dorin - Valeriu BĂDULESCU 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului  
Se propune admiterea amendamentului, 
pentru satisfacerea necesităţilor privind 
securitatea sanitara si sanatatea publica 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 
 

1235. anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 

Finantarea obiectivului de investitii „Construirea unei capele 
mortuare in comuna Nănești, judetul Vrancea” cu suma de 

Motivaţia amendamentului  
Se propune admiterea amendamentului, 
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Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

2.000 mii lei 
 
Autor:  
Senator Dorin - Valeriu BĂDULESCU 
Grupul PMP 

pentru satisfacerea necesităţilor privind 
securitatea sanitara si sanatatea publica 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 
 

1236. anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

Finantarea obiectivului de investitii „Construirea unei capele 
mortuare in comuna Năruja, judetul Vrancea” cu suma de 
2.000 mii lei 
 
Autor:  
Senator Dorin - Valeriu BĂDULESCU 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului  
Se propune admiterea amendamentului, 
pentru satisfacerea necesităţilor privind 
securitatea sanitara si sanatatea publica, 
precum si cele legate de desfăşurarea 
ceremoniei de înmormântare pentru 
locuitorii din Maieru 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 
 

1237. anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

Finantarea obiectivului de investitii „Construirea unei capele 
mortuare in comuna Negrilești, judetul Vrancea” cu suma de 
2.000 mii lei 
 
Autor:  
Senator Dorin - Valeriu BĂDULESCU 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului  
Se propune admiterea amendamentului, 
pentru satisfacerea necesităţilor privind 
securitatea sanitara si sanatatea publica 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 
 

1238. anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

Finantarea obiectivului de investitii „Construirea unei capele 
mortuare in comuna Nereju, judetul Vrancea” cu suma de 
2.000 mii lei 
 
Autor:  
Senator Dorin - Valeriu BĂDULESCU 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului  
Se propune admiterea amendamentului, 
pentru satisfacerea necesităţilor privind 
securitatea sanitara si sanatatea publica  
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 
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1239. anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

Finantarea obiectivului de investitii „Construirea unei capele 
mortuare in comuna Nistorești, judetul Vrancea” cu suma de 
2.000 mii lei 
 
Autor:  
Senator Dorin - Valeriu BĂDULESCU 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului  
Se propune admiterea amendamentului, 
pentru satisfacerea necesităţilor privind 
securitatea sanitara si sanatatea publica 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 
 

1240. anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

Finantarea obiectivului de investitii „Construirea unei capele 
mortuare in comuna Obrejița, judetul Vrancea” cu suma de 
2.000 mii lei 
 
Autor:  
Senator Dorin - Valeriu BĂDULESCU 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului  
Se propune admiterea amendamentului, 
pentru satisfacerea necesităţilor privind 
securitatea sanitara si sanatatea publica 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 
 

1241. anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

Finantarea obiectivului de investitii „Construirea unei capele 
mortuare in comuna Paltin, judetul Vrancea” cu suma de 
2.000 mii lei 
 
Autor:  
Senator Dorin - Valeriu BĂDULESCU 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului  
Se propune admiterea amendamentului, 
pentru satisfacerea necesităţilor privind 
securitatea sanitara si sanatatea publica 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 
 

1242. anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

Finantarea obiectivului de investitii „Construirea unei capele 
mortuare in comuna Păulești, judetul Vrancea” cu suma de 
2.000 mii lei 
 
Autor:  
Senator Dorin - Valeriu BĂDULESCU 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului  
Se propune admiterea amendamentului, 
pentru satisfacerea necesităţilor privind 
securitatea sanitara si sanatatea publica 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 
 

1243. anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 

Finantarea obiectivului de investitii „Construirea unei capele 
mortuare in comuna Păunești, judetul Vrancea” cu suma de 

Motivaţia amendamentului  
Se propune admiterea amendamentului, 



 638 

Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

2.000 mii lei 
 
Autor:  
Senator Dorin - Valeriu BĂDULESCU 
Grupul PMP 

pentru satisfacerea necesităţilor privind 
securitatea sanitara si sanatatea publica 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 
 

1244. anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

Finantarea obiectivului de investitii „Construirea unei capele 
mortuare in comuna Ploscuțeni, judetul Vrancea” cu suma de 
2.000 mii lei 
 
Autor:  
Senator Dorin - Valeriu BĂDULESCU 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului  
Se propune admiterea amendamentului, 
pentru satisfacerea necesităţilor privind 
securitatea sanitara si sanatatea publica 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 
 

1245. anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

Finantarea obiectivului de investitii „Construirea unei capele 
mortuare in comuna Poiana Cristei, judetul Vrancea” cu suma 
de 2.000 mii lei 
 
Autor:  
Senator Dorin - Valeriu BĂDULESCU 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului  
Se propune admiterea amendamentului, 
pentru satisfacerea necesităţilor privind 
securitatea sanitara si sanatatea publica 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 
 

1246. anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

Finantarea obiectivului de investitii „Construirea unei capele 
mortuare in comuna Popești, judetul Vrancea” cu suma de 
2.000 mii lei 
 
Autor:  
Senator Dorin - Valeriu BĂDULESCU 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului  
Se propune admiterea amendamentului, 
pentru satisfacerea necesităţilor privind 
securitatea sanitara si sanatatea publica 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 
 

1247. anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

Finantarea obiectivului de investitii „Construirea unei capele 
mortuare in comuna Pufești, judetul Vrancea” cu suma de 
2.000 mii lei 
 

Motivaţia amendamentului  
Se propune admiterea amendamentului, 
pentru satisfacerea necesităţilor privind 
securitatea sanitara si sanatatea publica 
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Autor:  
Senator Dorin - Valeriu BĂDULESCU 
Grupul PMP 

Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 
 

1248. anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

Finantarea obiectivului de investitii „Construirea unei capele 
mortuare in comuna Răcoasa, judetul Vrancea” cu suma de 
2.000 mii lei 
 
Autor:  
Senator Dorin - Valeriu BĂDULESCU 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului  
Se propune admiterea amendamentului, 
pentru satisfacerea necesităţilor privind 
securitatea sanitara si sanatatea publica 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 
 

1249. anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

Finantarea obiectivului de investitii „Construirea unei capele 
mortuare in comuna Răstoaca, judetul Vrancea” cu suma de 
2.000 mii lei 
 
Autor:  
Senator Dorin - Valeriu BĂDULESCU 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului  
Se propune admiterea amendamentului, 
pentru satisfacerea necesităţilor privind 
securitatea sanitara si sanatatea publica 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 
 

1250. anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

Finantarea obiectivului de investitii „Construirea unei capele 
mortuare in comuna Reghiu, judetul Vrancea” cu suma de 
2.000 mii lei 
 
Autor:  
Senator Dorin - Valeriu BĂDULESCU 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului  
Se propune admiterea amendamentului, 
pentru satisfacerea necesităţilor privind 
securitatea sanitara si sanatatea publica 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 
 

1251. anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

Finantarea obiectivului de investitii „Construirea unei capele 
mortuare in comuna Ruginești, judetul Vrancea” cu suma de 
2.000 mii lei 
 
Autor:  
Senator Dorin - Valeriu BĂDULESCU 

Motivaţia amendamentului  
Se propune admiterea amendamentului, 
pentru satisfacerea necesităţilor privind 
securitatea sanitara si sanatatea publica 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
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Grupul PMP – etapa a II-a. 
 

1252. anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

Finantarea obiectivului de investitii „Construirea unei capele 
mortuare in comuna Sihlea, judetul Vrancea” cu suma de 
2.000 mii lei 
 
Autor:  
Senator Dorin - Valeriu BĂDULESCU 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului  
Se propune admiterea amendamentului, 
pentru satisfacerea necesităţilor privind 
securitatea sanitara si sanatatea publica 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 
 

1253. anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

Finantarea obiectivului de investitii „Construirea unei capele 
mortuare in comuna Slobozia Bradului, judetul Vrancea” cu 
suma de 2.000 mii lei 
 
Autor:  
Senator Dorin - Valeriu BĂDULESCU 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului  
Se propune admiterea amendamentului, 
pentru satisfacerea necesităţilor privind 
securitatea sanitara si sanatatea publica 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 
 

1254. anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

Finantarea obiectivului de investitii „Construirea unei capele 
mortuare in comuna Slobozia Ciorăști, judetul Vrancea” cu 
suma de 2.000 mii lei 
 
Autor:  
Senator Dorin - Valeriu BĂDULESCU 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului  
Se propune admiterea amendamentului, 
pentru satisfacerea necesităţilor privind 
securitatea sanitara si sanatatea publica 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 
 

1255. anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

Finantarea obiectivului de investitii „Construirea unei capele 
mortuare in comuna Soveja, judetul Vrancea” cu suma de 
2.000 mii lei 
 
Autor:  
Senator Dorin - Valeriu BĂDULESCU 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului  
Se propune admiterea amendamentului, 
pentru satisfacerea necesităţilor privind 
securitatea sanitara si sanatatea publica 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 
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1256. anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

Finantarea obiectivului de investitii „Construirea unei capele 
mortuare in comuna Spulber, judetul Vrancea” cu suma de 
2.000 mii lei 
 
Autor:  
Senator Dorin - Valeriu BĂDULESCU 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului  
Se propune admiterea amendamentului, 
pentru satisfacerea necesităţilor privind 
securitatea sanitara si sanatatea publica 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 
 

1257. anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

Finantarea obiectivului de investitii „Construirea unei capele 
mortuare in comuna Străoane, judetul Vrancea” cu suma de 
2.000 mii lei 
 
Autor:  
Senator Dorin - Valeriu BĂDULESCU 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului  
Se propune admiterea amendamentului, 
pentru satisfacerea necesităţilor privind 
securitatea sanitara si sanatatea publica 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 
 

1258. anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

Finantarea obiectivului de investitii „Construirea unei capele 
mortuare in comuna Suraia, judetul Vrancea” cu suma de 
2.000 mii lei 
 
Autor:  
Senator Dorin - Valeriu BĂDULESCU 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului  
Se propune admiterea amendamentului, 
pentru satisfacerea necesităţilor privind 
securitatea sanitara si sanatatea publica 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 
 

1259. anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

Finantarea obiectivului de investitii „Construirea unei capele 
mortuare in comuna Tâmboești, judetul Vrancea” cu suma de 
2.000 mii lei 
 
Autor:  
Senator Dorin - Valeriu BĂDULESCU 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului  
Se propune admiterea amendamentului, 
pentru satisfacerea necesităţilor privind 
securitatea sanitara si sanatatea publica 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 
 

1260. anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 

Finantarea obiectivului de investitii „Construirea unei capele 
mortuare in comuna Tănăsoaia, judetul Vrancea” cu suma de 

Motivaţia amendamentului  
Se propune admiterea amendamentului, 
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Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

2.000 mii lei 
 
Autor:  
Senator Dorin - Valeriu BĂDULESCU 
Grupul PMP 

pentru satisfacerea necesităţilor privind 
securitatea sanitara si sanatatea publica  
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 
 

1261. anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

Finantarea obiectivului de investitii „Construirea unei capele 
mortuare in comuna Tătăranu, judetul Vrancea” cu suma de 
2.000 mii lei 
 
Autor:  
Senator Dorin - Valeriu BĂDULESCU 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului  
Se propune admiterea amendamentului, 
pentru satisfacerea necesităţilor privind 
securitatea sanitara si sanatatea publica 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 
 

1262. anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

Finantarea obiectivului de investitii „Construirea unei capele 
mortuare in comuna Tulnici, judetul Vrancea” cu suma de 
2.000 mii lei 
 
Autor:  
Senator Dorin - Valeriu BĂDULESCU 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului  
Se propune admiterea amendamentului, 
pentru satisfacerea necesităţilor privind 
securitatea sanitara si sanatatea publica 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 
 

1263. anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

Finantarea obiectivului de investitii „Construirea unei capele 
mortuare in comuna Țifești, judetul Vrancea” cu suma de 
2.000 mii lei 
 
Autor:  
Senator Dorin - Valeriu BĂDULESCU 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului  
Se propune admiterea amendamentului, 
pentru satisfacerea necesităţilor privind 
securitatea sanitara si sanatatea publica 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 
 

1264. anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 

Finantarea obiectivului de investitii „Construirea unei capele 
mortuare in comuna Urechești, judetul Vrancea” cu suma de 
2.000 mii lei 

Motivaţia amendamentului  
Se propune admiterea amendamentului, 
pentru satisfacerea necesităţilor privind 
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Autor:  
Senator Dorin - Valeriu BĂDULESCU 
Grupul PMP 

securitatea sanitara si sanatatea publica 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 
 

1265. anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

Finantarea obiectivului de investitii „Construirea unei capele 
mortuare in comuna Valea Sării, judetul Vrancea” cu suma de 
2.000 mii lei 
 
Autor:  
Senator Dorin - Valeriu BĂDULESCU 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului  
Se propune admiterea amendamentului, 
pentru satisfacerea necesităţilor privind 
securitatea sanitara si sanatatea publica 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 
 

1266. anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

Finantarea obiectivului de investitii „Construirea unei capele 
mortuare in comuna Vânători, judetul Vrancea” cu suma de 
2.000 mii lei 
 
Autor:  
Senator Dorin - Valeriu BĂDULESCU 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului  
Se propune admiterea amendamentului, 
pentru satisfacerea necesităţilor privind 
securitatea sanitara si sanatatea publica 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 
 

1267. anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

Finantarea obiectivului de investitii „Construirea unei capele 
mortuare in comuna Vârteșcoiu, judetul Vrancea” cu suma de 
2.000 mii lei 
 
Autor:  
Senator Dorin - Valeriu BĂDULESCU 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului  
Se propune admiterea amendamentului, 
pentru satisfacerea necesităţilor privind 
securitatea sanitara si sanatatea publica 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 
 

1268. anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

Finantarea obiectivului de investitii „Construirea unei capele 
mortuare in comuna Vidra, judetul Vrancea” cu suma de 2.000 
mii lei 
 
Autor:  

Motivaţia amendamentului  
Se propune admiterea amendamentului, 
pentru satisfacerea necesităţilor privind 
securitatea sanitara si sanatatea publica 
Sursa de finanțare:  
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Senator Dorin - Valeriu BĂDULESCU 
Grupul PMP 

Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 
 

1269. anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

Finantarea obiectivului de investitii „Construirea unei capele 
mortuare in comuna Vintileasca, judetul Vrancea” cu suma de 
2.000 mii lei 
 
Autor:  
Senator Dorin - Valeriu BĂDULESCU 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului  
Se propune admiterea amendamentului, 
pentru satisfacerea necesităţilor privind 
securitatea sanitara si sanatatea publica 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 
 

1270. anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

Finantarea obiectivului de investitii „Construirea unei capele 
mortuare in comuna Vizantea - Livezi, judetul Vrancea” cu 
suma de 2.000 mii lei 
 
Autor:  
Senator Dorin - Valeriu BĂDULESCU 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului  
Se propune admiterea amendamentului, 
pentru satisfacerea necesităţilor privind 
securitatea sanitara si sanatatea publica 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 
 

1271. anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

Finantarea obiectivului de investitii „Construirea unei capele 
mortuare in comuna Vrâncioaia, judetul Vrancea” cu suma de 
2.000 mii lei 
 
Autor:  
Senator Dorin - Valeriu BĂDULESCU 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului  
Se propune admiterea amendamentului, 
pentru satisfacerea necesităţilor privind 
securitatea sanitara si sanatatea publica 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 
 

1272. anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

Finantarea obiectivului de investitii „Construirea unei capele 
mortuare in comuna Vulturu, judetul Vrancea” cu suma de 
2.000 mii lei 
 
Autor:  
Senator Dorin - Valeriu BĂDULESCU 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului  
Se propune admiterea amendamentului, 
pentru satisfacerea necesităţilor privind 
securitatea sanitara si sanatatea publica 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 
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1273. anexa 3/15/26 

cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

Finantarea obiectivului de investitii „Construirea unei crese in 
comuna Andreiașu de Jos, judetul Vrancea” cu suma de 956 
mii lei 
 
 
 
Autor:  
Senator Dorin - Valeriu BĂDULESCU 
Grupul PMP 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 

1274. anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

Finantarea obiectivului de investitii „Construirea unei crese in 
comuna Bălești, judetul Vrancea” cu suma de 956 mii lei 
 
Autor:  
Senator Dorin - Valeriu BĂDULESCU 
Grupul PMP 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school 
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Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 

1275. anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

Finantarea obiectivului de investitii „Construirea unei crese in 
comuna Bârsești, judetul Vrancea” cu suma de 956 mii lei 
 
Autor:  
Senator Dorin - Valeriu BĂDULESCU 
Grupul PMP 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 

1276. anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

Finantarea obiectivului de investitii „Construirea unei crese in 
comuna Biliești, judetul Vrancea” cu suma de 956 mii lei 
 
Autor:  
Senator Dorin - Valeriu BĂDULESCU 
Grupul PMP 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
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timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 

1277. anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

Finantarea obiectivului de investitii „Construirea unei crese in 
comuna Boghești, judetul Vrancea” cu suma de 956 mii lei 
 
Autor:  
Senator Dorin - Valeriu BĂDULESCU 
Grupul PMP 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 

1278. anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

Finantarea obiectivului de investitii „Construirea unei crese in 
comuna Bolotești, judetul Vrancea” cu suma de 956 mii lei 
 
Autor:  
Senator Dorin - Valeriu BĂDULESCU 
Grupul PMP 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
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domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 

1279. anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

Finantarea obiectivului de investitii „Construirea unei crese in 
comuna Bordești, judetul Vrancea” cu suma de 956 mii lei 
 
Autor:  
Senator Dorin - Valeriu BĂDULESCU 
Grupul PMP 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 

1280. anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

Finantarea obiectivului de investitii „Construirea unei crese in 
comuna Broșteni, judetul Vrancea” cu suma de 956 mii lei 
 
Autor:  
Senator Dorin - Valeriu BĂDULESCU 
Grupul PMP 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
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conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 

1281. anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

Finantarea obiectivului de investitii „Construirea unei crese in 
comuna Câmpineanca, judetul Vrancea” cu suma de 956 mii 
lei 
 
Autor:  
Senator Dorin - Valeriu BĂDULESCU 
Grupul PMP 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 

1282. anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

Finantarea obiectivului de investitii „Construirea unei crese in 
comuna Câmpuri, judetul Vrancea” cu suma de 956 mii lei 
 
Autor:  
Senator Dorin - Valeriu BĂDULESCU 
Grupul PMP 

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



 650 

național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 

1283. anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

Finantarea obiectivului de investitii „Construirea unei crese in 
comuna Cârligele, judetul Vrancea” cu suma de 956 mii lei 
 
Autor:  
Senator Dorin - Valeriu BĂDULESCU 
Grupul PMP 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 

1284. anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

Finantarea obiectivului de investitii „Construirea unei crese in 
comuna Chiojdeni, judetul Vrancea” cu suma de 956 mii lei 
 
Autor:  
Senator Dorin - Valeriu BĂDULESCU 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
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Grupul PMP Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 

1285. anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

Finantarea obiectivului de investitii „Construirea unei crese in 
comuna Ciorăști, judetul Vrancea” cu suma de 956 mii lei 
 
Autor:  
Senator Dorin - Valeriu BĂDULESCU 
Grupul PMP 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 

1286. anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 

Finantarea obiectivului de investitii „Construirea unei crese in 
comuna Corbița, judetul Vrancea” cu suma de 956 mii lei 
 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
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 Autor:  
Senator Dorin - Valeriu BĂDULESCU 
Grupul PMP 

de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 

1287. anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

Finantarea obiectivului de investitii „Construirea unei crese in 
comuna Cotești, judetul Vrancea” cu suma de 956 mii lei 
 
Autor:  
Senator Dorin - Valeriu BĂDULESCU 
Grupul PMP 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 

1288. anexa 3/15/26 Finantarea obiectivului de investitii „Construirea unei crese in Motivatia amendamentului 
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cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

comuna Dumbrăveni, judetul Vrancea” cu suma de 956 mii lei 
 
Autor:  
Senator Dorin - Valeriu BĂDULESCU 
Grupul PMP 

Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 

1289. anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

Finantarea obiectivului de investitii „Construirea unei crese in 
comuna Dumitrești, judetul Vrancea” cu suma de 956 mii lei 
 
Autor:  
Senator Dorin - Valeriu BĂDULESCU 
Grupul PMP 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
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– etapa a II-a. 
1290. anexa 3/15/26 

cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

Finantarea obiectivului de investitii „Construirea unei crese in 
comuna Fitionești, judetul Vrancea” cu suma de 956 mii lei 
 
Autor:  
Senator Dorin - Valeriu BĂDULESCU 
Grupul PMP 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 

1291. anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

Finantarea obiectivului de investitii „Construirea unei crese in 
comuna Garoafa, judetul Vrancea” cu suma de 956 mii lei 
 
Autor:  
Senator Dorin - Valeriu BĂDULESCU 
Grupul PMP 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school 
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Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 

1292. anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

Finantarea obiectivului de investitii „Construirea unei crese in 
comuna Golești, judetul Vrancea” cu suma de 956 mii lei 
 
Autor:  
Senator Dorin - Valeriu BĂDULESCU 
Grupul PMP 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 

1293. anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

Finantarea obiectivului de investitii „Construirea unei crese in 
comuna Gologanu, judetul Vrancea” cu suma de 956 mii lei 
 
Autor:  
Senator Dorin - Valeriu BĂDULESCU 
Grupul PMP 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
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timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 

1294. anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

Finantarea obiectivului de investitii „Construirea unei crese in 
comuna Gugești, judetul Vrancea” cu suma de 956 mii lei 
 
Autor:  
Senator Dorin - Valeriu BĂDULESCU 
Grupul PMP 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 

1295. anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

Finantarea obiectivului de investitii „Construirea unei crese in 
comuna Gura Caliței, judetul Vrancea” cu suma de 956 mii lei 
 
Autor:  
Senator Dorin - Valeriu BĂDULESCU 
Grupul PMP 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
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domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 

1296. anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

Finantarea obiectivului de investitii „Construirea unei crese in 
comuna Homocea, judetul Vrancea” cu suma de 956 mii lei 
 
Autor:  
Senator Dorin - Valeriu BĂDULESCU 
Grupul PMP 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 

1297. anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

Finantarea obiectivului de investitii „Construirea unei crese in 
comuna Jariștea, judetul Vrancea” cu suma de 956 mii lei 
 
Autor:  
Senator Dorin - Valeriu BĂDULESCU 
Grupul PMP 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
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conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 

1298. anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

Finantarea obiectivului de investitii „Construirea unei crese in 
comuna Jitia, judetul Vrancea” cu suma de 956 mii lei 
 
Autor:  
Senator Dorin - Valeriu BĂDULESCU 
Grupul PMP 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 

1299. anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

Finantarea obiectivului de investitii „Construirea unei crese in 
comuna Măicănești, judetul Vrancea” cu suma de 956 mii lei 
 
Autor:  
Senator Dorin - Valeriu BĂDULESCU 
Grupul PMP 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
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național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 

1300. anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

Finantarea obiectivului de investitii „Construirea unei crese in 
comuna Mera, judetul Vrancea” cu suma de 956 mii lei 
 
Autor:  
Senator Dorin - Valeriu BĂDULESCU 
Grupul PMP 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 

1301. anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

Finantarea obiectivului de investitii „Construirea unei crese in 
comuna Milcovul, judetul Vrancea” cu suma de 956 mii lei 
 
Autor:  
Senator Dorin - Valeriu BĂDULESCU 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
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Grupul PMP Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 

1302. anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

Finantarea obiectivului de investitii „Construirea unei crese in 
comuna Movilița, judetul Vrancea” cu suma de 956 mii lei 
 
Autor:  
Senator Dorin - Valeriu BĂDULESCU 
Grupul PMP 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 

1303. anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 

Finantarea obiectivului de investitii „Construirea unei crese in 
comuna Nănești, judetul Vrancea” cu suma de 956 mii lei 
 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
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 Autor:  
Senator Dorin - Valeriu BĂDULESCU 
Grupul PMP 

de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 

1304. anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

Finantarea obiectivului de investitii „Construirea unei crese in 
comuna Năruja, judetul Vrancea” cu suma de 956 mii lei 
 
Autor:  
Senator Dorin - Valeriu BĂDULESCU 
Grupul PMP 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 

1305. anexa 3/15/26 Finantarea obiectivului de investitii „Construirea unei crese in Motivatia amendamentului 
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cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

comuna Negrilești, judetul Vrancea” cu suma de 956 mii lei 
 
Autor:  
Senator Dorin - Valeriu BĂDULESCU 
Grupul PMP 

Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 

1306. anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

Finantarea obiectivului de investitii „Construirea unei crese in 
comuna Nereju, judetul Vrancea” cu suma de 956 mii lei 
 
Autor:  
Senator Dorin - Valeriu BĂDULESCU 
Grupul PMP 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
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– etapa a II-a. 
1307. anexa 3/15/26 

cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

Finantarea obiectivului de investitii „Construirea unei crese in 
comuna Nistorești, judetul Vrancea” cu suma de 956 mii lei 
 
Autor:  
Senator Dorin - Valeriu BĂDULESCU 
Grupul PMP 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 

1308. anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

Finantarea obiectivului de investitii „Construirea unei crese in 
comuna Obrejița, judetul Vrancea” cu suma de 956 mii lei 
 
Autor:  
Senator Dorin - Valeriu BĂDULESCU 
Grupul PMP 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school 



 664 

Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 

1309. anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

Finantarea obiectivului de investitii „Construirea unei crese in 
comuna Paltin, judetul Vrancea” cu suma de 956 mii lei 
 
Autor:  
Senator Dorin - Valeriu BĂDULESCU 
Grupul PMP 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 

1310. anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

Finantarea obiectivului de investitii „Construirea unei crese in 
comuna Păulești, judetul Vrancea” cu suma de 956 mii lei 
 
Autor:  
Senator Dorin - Valeriu BĂDULESCU 
Grupul PMP 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
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timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 

1311. anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

Finantarea obiectivului de investitii „Construirea unei crese in 
comuna Păunești, judetul Vrancea” cu suma de 956 mii lei 
 
Autor:  
Senator Dorin - Valeriu BĂDULESCU 
Grupul PMP 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 

1312. anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

Finantarea obiectivului de investitii „Construirea unei crese in 
comuna Ploscuțeni, judetul Vrancea” cu suma de 956 mii lei 
 
Autor:  
Senator Dorin - Valeriu BĂDULESCU 
Grupul PMP 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
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domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 

1313. anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

Finantarea obiectivului de investitii „Construirea unei crese in 
comuna Poiana Cristei, judetul Vrancea” cu suma de 956 mii 
lei 
 
Autor:  
Senator Dorin - Valeriu BĂDULESCU 
Grupul PMP 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 

1314. anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

Finantarea obiectivului de investitii „Construirea unei crese in 
comuna Popești, judetul Vrancea” cu suma de 956 mii lei 
 
Autor:  
Senator Dorin - Valeriu BĂDULESCU 
Grupul PMP 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
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conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 

1315. anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

Finantarea obiectivului de investitii „Construirea unei crese in 
comuna Pufești, judetul Vrancea” cu suma de 956 mii lei 
 
Autor:  
Senator Dorin - Valeriu BĂDULESCU 
Grupul PMP 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 

1316. anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

Finantarea obiectivului de investitii „Construirea unei crese in 
comuna Răcoasa, judetul Vrancea” cu suma de 956 mii lei 
 
Autor:  
Senator Dorin - Valeriu BĂDULESCU 
Grupul PMP 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
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național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 

1317. anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

Finantarea obiectivului de investitii „Construirea unei crese in 
comuna Răstoaca, judetul Vrancea” cu suma de 956 mii lei 
 
Autor:  
Senator Dorin - Valeriu BĂDULESCU 
Grupul PMP 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 

1318. anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

Finantarea obiectivului de investitii „Construirea unei crese in 
comuna Reghiu, judetul Vrancea” cu suma de 956 mii lei 
 
Autor:  
Senator Dorin - Valeriu BĂDULESCU 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
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Grupul PMP Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 

1319. anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

Finantarea obiectivului de investitii „Construirea unei crese in 
comuna Ruginești, judetul Vrancea” cu suma de 956 mii lei 
 
Autor:  
Senator Dorin - Valeriu BĂDULESCU 
Grupul PMP 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 

1320. anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 

Finantarea obiectivului de investitii „Construirea unei crese in 
comuna Sihlea, judetul Vrancea” cu suma de 956 mii lei 
 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
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 Autor:  
Senator Dorin - Valeriu BĂDULESCU 
Grupul PMP 

de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 

1321. anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

Finantarea obiectivului de investitii „Construirea unei crese in 
comuna Slobozia Bradului, judetul Vrancea” cu suma de 956 
mii lei 
 
Autor:  
Senator Dorin - Valeriu BĂDULESCU 
Grupul PMP 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 

1322. anexa 3/15/26 Finantarea obiectivului de investitii „Construirea unei crese in Motivatia amendamentului 
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cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

comuna Slobozia Ciorăști, judetul Vrancea” cu suma de 956 
mii lei 
 
Autor:  
Senator Dorin - Valeriu BĂDULESCU 
Grupul PMP 

Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 

1323. anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

Finantarea obiectivului de investitii „Construirea unei crese in 
comuna Soveja, judetul Vrancea” cu suma de 956 mii lei 
 
Autor:  
Senator Dorin - Valeriu BĂDULESCU 
Grupul PMP 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
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– etapa a II-a. 
1324. anexa 3/15/26 

cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

Finantarea obiectivului de investitii „Construirea unei crese in 
comuna Spulber, judetul Vrancea” cu suma de 956 mii lei 
 
Autor:  
Senator Dorin - Valeriu BĂDULESCU 
Grupul PMP 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 

1325. anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

Finantarea obiectivului de investitii „Construirea unei crese in 
comuna Străoane, judetul Vrancea” cu suma de 956 mii lei 
 
Autor:  
Senator Dorin - Valeriu BĂDULESCU 
Grupul PMP 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school 
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Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 

1326. anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

Finantarea obiectivului de investitii „Construirea unei crese in 
comuna Suraia, judetul Vrancea” cu suma de 956 mii lei 
 
Autor:  
Senator Dorin - Valeriu BĂDULESCU 
Grupul PMP 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 

1327. anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

Finantarea obiectivului de investitii „Construirea unei crese in 
comuna Tâmboești, judetul Vrancea” cu suma de 956 mii lei 
 
Autor:  
Senator Dorin - Valeriu BĂDULESCU 
Grupul PMP 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
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timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 

1328. anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

Finantarea obiectivului de investitii „Construirea unei crese in 
comuna Tănăsoaia, judetul Vrancea” cu suma de 956 mii lei 
 
Autor:  
Senator Dorin - Valeriu BĂDULESCU 
Grupul PMP 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 

1329. anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

Finantarea obiectivului de investitii „Construirea unei crese in 
comuna Tătăranu, judetul Vrancea” cu suma de 956 mii lei 
 
Autor:  
Senator Dorin - Valeriu BĂDULESCU 
Grupul PMP 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
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domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 

1330. anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

Finantarea obiectivului de investitii „Construirea unei crese in 
comuna Tulnici, judetul Vrancea” cu suma de 956 mii lei 
 
Autor:  
Senator Dorin - Valeriu BĂDULESCU 
Grupul PMP 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 

1331. anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

Finantarea obiectivului de investitii „Construirea unei crese in 
comuna Țifești, judetul Vrancea” cu suma de 956 mii lei 
 
Autor:  
Senator Dorin - Valeriu BĂDULESCU 
Grupul PMP 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
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conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 

1332. anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

Finantarea obiectivului de investitii „Construirea unei crese in 
comuna Urechești, judetul Vrancea” cu suma de 956 mii lei 
 
Autor:  
Senator Dorin - Valeriu BĂDULESCU 
Grupul PMP 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 

1333. anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

Finantarea obiectivului de investitii „Construirea unei crese in 
comuna Valea Sării, judetul Vrancea” cu suma de 956 mii lei 
 
Autor:  
Senator Dorin - Valeriu BĂDULESCU 
Grupul PMP 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
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național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 

1334. anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

Finantarea obiectivului de investitii „Construirea unei crese in 
comuna Vânători, judetul Vrancea” cu suma de 956 mii lei 
 
Autor:  
Senator Dorin - Valeriu BĂDULESCU 
Grupul PMP 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 

1335. anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

Finantarea obiectivului de investitii „Construirea unei crese in 
comuna Vârteșcoiu, judetul Vrancea” cu suma de 956 mii lei 
 
Autor:  
Senator Dorin - Valeriu BĂDULESCU 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
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Grupul PMP Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 

1336. anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

Finantarea obiectivului de investitii „Construirea unei crese in 
comuna Vidra, judetul Vrancea” cu suma de 956 mii lei 
 
Autor:  
Senator Dorin - Valeriu BĂDULESCU 
Grupul PMP 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 

1337. anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 

Finantarea obiectivului de investitii „Construirea unei crese in 
comuna Vintileasca, judetul Vrancea” cu suma de 956 mii lei 
 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
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 Autor:  
Senator Dorin - Valeriu BĂDULESCU 
Grupul PMP 

de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 

1338. anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

Finantarea obiectivului de investitii „Construirea unei crese in 
comuna Vizantea - Livezi, judetul Vrancea” cu suma de 956 
mii lei 
 
Autor:  
Senator Dorin - Valeriu BĂDULESCU 
Grupul PMP 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 

1339. anexa 3/15/26 Finantarea obiectivului de investitii „Construirea unei crese in Motivatia amendamentului 
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cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

comuna Vrâncioaia, judetul Vrancea” cu suma de 956 mii lei 
 
Autor:  
Senator Dorin - Valeriu BĂDULESCU 
Grupul PMP 

Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 

1340. anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

Finantarea obiectivului de investitii „Construirea unei crese in 
comuna Vulturu, judetul Vrancea” cu suma de 956 mii lei 
 
Autor:  
Senator Dorin - Valeriu BĂDULESCU 
Grupul PMP 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
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– etapa a II-a. 
1341.  

Anexa 3/15/26 cod program 1725 
“Programul Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a”. 
 

 
Finantarea obiectivului de investitii „Construirea unei 
creșe in comuna Baia, județul Tulcea. 
 
Autor: Senator PMP Ion GANEA 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 

1342.  
Anexa 3/15/26 cod program 1725 
“Programul Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a”. 
 

 
Finantarea obiectivului de investitii „Construirea unei 
creșe in comuna Beidaud, județul Tulcea. 
 
Autor: Senator PMP Ion GANEA 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school 
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Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 

1343.  
Anexa 3/15/26 cod program 1725 
“Programul Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a”. 
 

 
Finantarea obiectivului de investitii „Construirea unei 
creșe in comuna Beștepe, județul Tulcea. 
 
Autor: Senator PMP Ion GANEA 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 

1344.  
Anexa 3/15/26 cod program 1725 
“Programul Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a”. 
 

 

Finantarea obiectivului de investitii „Construirea unei 
creșe in comuna C.A. Rosetti, județul Tulcea. 
 
Autor: Senator PMP Ion GANEA 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
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timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 

1345.  
Anexa 3/15/26 cod program 1725 
“Programul Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a”. 
 

 
Finantarea obiectivului de investitii „Construirea unei 
creșe in comuna Carcaliu, județul Tulcea. 
 
Autor: Senator PMP Ion GANEA 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 

1346.  
Anexa 3/15/26 cod program 1725 
“Programul Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a”. 
 

 
Finantarea obiectivului de investitii „Construirea unei 
creșe in comuna Casimcea, județul Tulcea. 
 
Autor: Senator PMP Ion GANEA 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
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domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 

1347.  
Anexa 3/15/26 cod program 1725 
“Programul Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a”. 
 

 
Finantarea obiectivului de investitii „Construirea unei 
creșe in comuna Ceamurlia de Jos, județul Tulcea. 
 
Autor: Senator PMP Ion GANEA 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 

1348.  
Anexa 3/15/26 cod program 1725 
“Programul Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a”. 
 

 
Finantarea obiectivului de investitii „Construirea unei 
creșe in comuna Ceatalchioi, județul Tulcea. 
 
Autor: Senator PMP Ion GANEA 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
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conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 

1349.  
Anexa 3/15/26 cod program 1725 
“Programul Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a”. 
 

 
Finantarea obiectivului de investitii „Construirea unei 
creșe in comuna Cerna, județul Tulcea. 
 
Autor: Senator PMP Ion GANEA 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 

1350.  
Anexa 3/15/26 cod program 1725 
“Programul Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a”. 
 

 
Finantarea obiectivului de investitii „Construirea unei 
creșe in comuna Chilia Veche, județul Tulcea. 
 
Autor: Senator PMP Ion GANEA 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
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național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 

1351.  
Anexa 3/15/26 cod program 1725 
“Programul Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a”. 
 

 
Finantarea obiectivului de investitii „Construirea unei 
creșe in comuna Ciucurova, județul Tulcea. 
 
Autor: Senator PMP Ion GANEA 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 

1352.  
Anexa 3/15/26 cod program 1725 
“Programul Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a”. 
 

 
Finantarea obiectivului de investitii „Construirea unei 
creșe in comuna Crișan, județul Tulcea. 
 
Autor: Senator PMP Ion GANEA 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
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Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 

1353.  
Anexa 3/15/26 cod program 1725 
“Programul Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a”. 
 

 
Finantarea obiectivului de investitii „Construirea unei 
creșe in comuna Dăeni, județul Tulcea. 
 
Autor: Senator PMP Ion GANEA 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 

1354.  
Anexa 3/15/26 cod program 1725 
“Programul Național de Dezvoltare Locală 

 
Finantarea obiectivului de investitii „Construirea unei 
creșe in comuna Dorobanțu, județul Tulcea. 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
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Etapa a II-a”. 
 

 
Autor: Senator PMP Ion GANEA 

de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 

1355.  
Anexa 3/15/26 cod program 1725 
“Programul Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a”. 
 

 
Se suplimentează bugetul Ministerului Finantarea 
obiectivului de investitii „Construirea unei creșe in comuna 
Frecăței, județul Tulcea. 
 
Autor: Senator PMP Ion GANEA 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 

1356.   Motivatia amendamentului 
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Anexa 3/15/26 cod program 1725 
“Programul Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a”. 
 

Finantarea obiectivului de investitii „Construirea unei 
creșe in comuna Greci, județul Tulcea. 
 
Autor: Senator PMP Ion GANEA 

Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 

1357.  
Anexa 3/15/26 cod program 1725 
“Programul Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a”. 
 

 
Finantarea obiectivului de investitii „Construirea unei 
creșe in comuna Grindu, județul Tulcea. 
 
Autor: Senator PMP Ion GANEA 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
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– etapa a II-a. 
1358.  

Anexa 3/15/26 cod program 1725 
“Programul Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a”. 
 

 
Finantarea obiectivului de investitii „Construirea unei 
creșe in comuna Hamcearca, județul Tulcea. 
 
Autor: Senator PMP Ion GANEA 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 

1359.  
Anexa 3/15/26 cod program 1725 
“Programul Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a”. 
 

 
Finantarea obiectivului de investitii „Construirea unei 
creșe in comuna Horia, județul Tulcea. 
 
Autor: Senator PMP Ion GANEA 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school 
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Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 

1360.  
Anexa 3/15/26 cod program 1725 
“Programul Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a”. 
 

 
Finantarea obiectivului de investitii „Construirea unei 
creșe in comuna I.C. Brătianu, județul Tulcea. 
 
Autor: Senator PMP Ion GANEA 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 

1361.  
Anexa 3/15/26 cod program 1725 
“Programul Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a”. 
 

 
Finantarea obiectivului de investitii „Construirea unei 
creșe in comuna Izvoarele, județul Tulcea. 
 
Ion TULCEA, PMP 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
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timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 

1362.  
Anexa 3/15/26 cod program 1725 
“Programul Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a”. 
 

 
Finantarea obiectivului de investitii „Construirea unei 
creșe in comuna Jijila, județul Tulcea. 
 
Autor: Senator PMP Ion GANEA 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 

1363.  
Anexa 3/15/26 cod program 1725 
“Programul Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a”. 
 

 
Finantarea obiectivului de investitii „Construirea unei 
creșe in comuna Jurilovca, județul Tulcea. 
 
Autor: Senator PMP Ion GANEA 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
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domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 

1364.  
Anexa 3/15/26 cod program 1725 
“Programul Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a”. 
 

 
Finantarea obiectivului de investitii „Construirea unei 
creșe in comuna Luncavița, județul Tulcea. 
 
Autor: Senator PMP Ion GANEA 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 

1365.  
Anexa 3/15/26 cod program 1725 
“Programul Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a”. 
 

 
Finantarea obiectivului de investitii „Construirea unei 
creșe in comuna Mahmudia, județul Tulcea. 
 
Autor: Senator PMP Ion GANEA 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
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conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 

1366.  
Anexa 3/15/26 cod program 1725 
“Programul Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a”. 
 

 
Finantarea obiectivului de investitii „Construirea unei 
creșe in comuna Maliuc, județul Tulcea. 
 
Autor: Senator PMP Ion GANEA 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 

1367.  
Anexa 3/15/26 cod program 1725 
“Programul Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a”. 
 

 
Finantarea obiectivului de investitii „Construirea unei 
creșe in comuna Mihai Bravu, județul Tulcea. 
 
Autor: Senator PMP Ion GANEA 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
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național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 

1368.  
Anexa 3/15/26 cod program 1725 
“Programul Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a”. 
 

 
Finantarea obiectivului de investitii „Construirea unei 
creșe in comuna Mihail Kogălniceanu, județul Buzau. 
 
Autor: Senator PMP Ion GANEA 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 

1369.  
Anexa 3/15/26 cod program 1725 
“Programul Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a”. 
 

 
Finantarea obiectivului de investitii „Construirea unei 
creșe in comuna Murighiol, județul Tulcea. 
 
Autor: Senator PMP Ion GANEA 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
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Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 

1370.  
Anexa 3/15/26 cod program 1725 
“Programul Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a”. 
 

 
Finantarea obiectivului de investitii „Construirea unei 
creșe in comuna Nalbant, județul Tulcea. 
 
Autor: Senator PMP Ion GANEA 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 

1371.  
Anexa 3/15/26 cod program 1725 
“Programul Național de Dezvoltare Locală 

 
Finantarea obiectivului de investitii „Construirea unei 
creșe in comuna Niculițel, județul Tulcea. 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
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Etapa a II-a”. 
 

 
Autor: Senator PMP Ion GANEA 

de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 

1372.  
Anexa 3/15/26 cod program 1725 
“Programul Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a”. 
 

 
Finantarea obiectivului de investitii „Construirea unei 
creșe in comuna Nufăru, județul Tulcea. 
 
Autor: Senator PMP Ion GANEA 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 

1373.   Motivatia amendamentului 
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Anexa 3/15/26 cod program 1725 
“Programul Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a”. 
 

Finantarea obiectivului de investitii „Construirea unei 
creșe in comuna Ostrov, județul Tulcea. 
 
Autor: Senator PMP Ion GANEA 

Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 

1374.  
Anexa 3/15/26 cod program 1725 
“Programul Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a”. 
 

 
Finantarea obiectivului de investitii „Construirea unei 
creșe in comuna Pardina, județul Tulcea. 
 
Autor: Senator PMP Ion GANEA 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
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– etapa a II-a. 
1375.  

Anexa 3/15/26 cod program 1725 
“Programul Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a”. 
 

 
Finantarea obiectivului de investitii „Construirea unei 
creșe in comuna Peceneaga, județul Tulcea. 
 
Autor: Senator PMP Ion GANEA 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 

1376.  
Anexa 3/15/26 cod program 1725 
“Programul Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a”. 
 

 
Finantarea obiectivului de investitii „Construirea unei 
creșe in comuna Sarichioi, județul Tulcea. 
 
Autor: Senator PMP Ion GANEA 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school 
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Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 

1377.  
Anexa 3/15/26 cod program 1725 
“Programul Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a”. 
 

 
Finantarea obiectivului de investitii „Construirea unei 
creșe in comuna Sfântu Gheorghe, județul Tulcea. 
 
Autor: Senator PMP Ion GANEA 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 

1378.  
Anexa 3/15/26 cod program 1725 
“Programul Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a”. 
 

 
Finantarea obiectivului de investitii „Construirea unei 
creșe in Slava Cercheză, județul Tulcea. 
 
Autor: Senator PMP Ion GANEA 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
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timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 

1379.  
Anexa 3/15/26 cod program 1725 
“Programul Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a”. 
 

 
Finantarea obiectivului de investitii „Construirea unei 
creșe in comuna Smârdan, județul Tulcea. 
 
Autor: Senator PMP Ion GANEA 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 

1380.  
Anexa 3/15/26 cod program 1725 
“Programul Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a”. 
 

 
Finantarea obiectivului de investitii „Construirea unei 
creșe in comuna Somova, județul Tulcea. 
 
Autor: Senator PMP Ion GANEA 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
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domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 

1381.  
Anexa 3/15/26 cod program 1725 
“Programul Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a”. 
 

 
Finantarea obiectivului de investitii „Construirea unei 
creșe in comuna Stejaru, județul Tulcea. 
 
Autor: Senator PMP Ion GANEA 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 

1382.  
Anexa 3/15/26 cod program 1725 
“Programul Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a”. 
 

 
Finantarea obiectivului de investitii „Construirea unei 
creșe in comuna Topolog, județul Tulcea. 
 
Autor: Senator PMP Ion GANEA 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
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conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 

1383.  
Anexa 3/15/26 cod program 1725 
“Programul Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a”. 
 

 
Finantarea obiectivului de investitii „Construirea unei 
creșe in comuna Turcoaia, județul Tulcea. 
 
Autor: Senator PMP Ion GANEA 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 

1384.  
Anexa 3/15/26 cod program 1725 
“Programul Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a”. 
 

 
Finantarea obiectivului de investitii „Construirea unei 
creșe in comuna Valea Nucarilor, județul Tulcea. 
 
Autor: Senator PMP Ion GANEA 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
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național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 

1385.  
Anexa 3/15/26 cod program 1725 
“Programul Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a”. 
 

 
Finantarea obiectivului de investitii „Construirea unei 
creșe in comuna Valea Teilor, județul Tulcea. 
 
Autor: Senator PMP Ion GANEA 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 

1386.  
Anexa 3/15/26 cod program 1725 
“Programul Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a”. 
 

 
Finantarea obiectivului de investitii „Construirea unei 
creșe in comuna Văcăreni, județul Tulcea. 
 
Autor: Senator PMP Ion GANEA 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
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Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 

1387. Anexa 3/15/26   
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a”. 
 
 

 
Finantarea obiectivului de investitii „Construirea unei creșe in 
comuna Agrij, judetul Sălaj. 
 
Autor: Senator PMP Vasile-Cristian LUNGU 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 

1388. Anexa 3/15/26   
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a”. 

 
Finantarea obiectivului de investitii „Construirea unei creșe in 
comuna Almașu, judetul Sălaj. 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
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Autor: Senator PMP Vasile-Cristian LUNGU 

de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 

1389. Anexa 3/15/26   
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a”. 
 
 

 
Finantarea obiectivului de investitii „Construirea unei creșe in 
comuna Băbeni, judetul Sălaj. 
 
Autor: Senator PMP Vasile-Cristian LUNGU 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 

1390. Anexa 3/15/26    Motivatia amendamentului 
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cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a”. 
 
 

Finantarea obiectivului de investitii „Construirea unei creșe in 
comuna Bălan, judetul Sălaj. 
 
Autor: Senator PMP Vasile-Cristian LUNGU 

Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 

1391. Anexa 3/15/26   
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a”. 
 
 

 
Finantarea obiectivului de investitii „Construirea unei creșe in 
comuna Bănișor, judetul Sălaj. 
 
Autor: Senator PMP Vasile-Cristian LUNGU 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
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– etapa a II-a. 
1392. Anexa 3/15/26   

cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a”. 
 
 

 
Finantarea obiectivului de investitii „Construirea unei creșe in 
comuna Benesat, judetul Sălaj. 
 
Autor: Senator PMP Vasile-Cristian LUNGU 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 

1393. Anexa 3/15/26   
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a”. 
 
 

 
Finantarea obiectivului de investitii „Construirea unei creșe in 
comuna Bobota, judetul Sălaj. 
 
Autor: Senator PMP Vasile-Cristian LUNGU 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school 
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Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 

1394. Anexa 3/15/26   
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a”. 
 
 

 
Finantarea obiectivului de investitii „Construirea unei creșe in 
comuna Bocșa judetul Sălaj. 
 
Autor: Senator PMP Vasile-Cristian LUNGU 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 

1395. Anexa 3/15/26   
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a”. 
 
 

 
Finantarea obiectivului de investitii „Construirea unei creșe in 
comuna Boghiș, judetul Sălaj. 
 
Autor: Senator PMP Vasile-Cristian LUNGU 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
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timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 

1396. Anexa 3/15/26   
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a”. 
 
 

 
Finantarea obiectivului de investitii „Construirea unei creșe in 
comuna Buciumi, judetul Sălaj. 
 
Autor: Senator PMP Vasile-Cristian LUNGU 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 

1397. Anexa 3/15/26   
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a”. 
 
 

 
Finantarea obiectivului de investitii „Construirea unei creșe in 
comuna Camăr, judetul Sălaj. 
 
Autor: Senator PMP Vasile-Cristian LUNGU 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
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domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 

1398. Anexa 3/15/26   
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a”. 
 
 

 
Finantarea obiectivului de investitii „Construirea unei creșe in 
comuna Carastelec, judetul Sălaj. 
 
Autor: Senator PMP Vasile-Cristian LUNGU 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 

1399. Anexa 3/15/26   
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a”. 
 
 

 
Finantarea obiectivului de investitii „Construirea unei creșe in 
comuna Chieșd, judetul Sălaj. 
 
Autor: Senator PMP Vasile-Cristian LUNGU 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
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conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 

1400. Anexa 3/15/26   
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a”. 
 
 

 
Finantarea obiectivului de investitii „Construirea unei creșe in 
comuna Cizer, judetul Sălaj. 
 
Autor: Senator PMP Vasile-Cristian LUNGU 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 

1401. Anexa 3/15/26   
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a”. 
 
 

 
Finantarea obiectivului de investitii „Construirea unei creșe in 
comuna Coșeiu, judetul Sălaj. 
 
Autor: Senator PMP Vasile-Cristian LUNGU 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
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național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 

1402. Anexa 3/15/26   
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a”. 
 
 

 
Finantarea obiectivului de investitii „Construirea unei creșe in 
comuna Crasna, judetul Sălaj. 
 
Autor: Senator PMP Vasile-Cristian LUNGU 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 

1403. Anexa 3/15/26   
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a”. 
 
 

 
Finantarea obiectivului de investitii „Construirea unei creșe in 
comuna Creaca, judetul Sălaj. 
 
Autor: Senator PMP Vasile-Cristian LUNGU 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
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Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 

1404. Anexa 3/15/26   
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a”. 
 
 

 
Finantarea obiectivului de investitii „Construirea unei creșe in 
comuna Crișeni, judetul Sălaj. 
 
Autor: Senator PMP Vasile-Cristian LUNGU 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 

1405. Anexa 3/15/26   
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a”. 

 
Finantarea obiectivului de investitii „Construirea unei creșe in 
comuna Cristolț, judetul Sălaj. 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
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Autor: Senator PMP Vasile-Cristian LUNGU 

de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 

1406. Anexa 3/15/26   
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a”. 
 
 

 
Finantarea obiectivului de investitii „Construirea unei creșe in 
comuna Cuzăplac, judetul Sălaj. 
 
Autor: Senator PMP Vasile-Cristian LUNGU 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 

1407. Anexa 3/15/26    Motivatia amendamentului 
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cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a”. 
 
 

Finantarea obiectivului de investitii „Construirea unei creșe in 
comuna Dobrin, judetul Sălaj. 
 
Autor: Senator PMP Vasile-Cristian LUNGU 

Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 

1408. Anexa 3/15/26   
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a”. 
 
 

 
Finantarea obiectivului de investitii „Construirea unei creșe in 
comuna Dragu, judetul Sălaj. 
 
Autor: Senator PMP Vasile-Cristian LUNGU 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
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– etapa a II-a. 
1409. Anexa 3/15/26   

cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a”. 
 
 

 
Finantarea obiectivului de investitii „Construirea unei creșe in 
comuna Fildu de Jos, judetul Sălaj. 
 
Autor: Senator PMP Vasile-Cristian LUNGU 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 

1410. Anexa 3/15/26   
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a”. 
 
 

 
Finantarea obiectivului de investitii „Construirea unei creșe in 
comuna Gâlgău, judetul Sălaj. 
 
Autor: Senator PMP Vasile-Cristian LUNGU 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school 
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Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 

1411. Anexa 3/15/26   
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a”. 
 
 

 
Finantarea obiectivului de investitii „Construirea unei creșe in 
comuna Gârbou, judetul Sălaj. 
 
Autor: Senator PMP Vasile-Cristian LUNGU 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 

1412. Anexa 3/15/26   
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a”. 
 
 

 
Finantarea obiectivului de investitii „Construirea unei creșe in 
comuna Halmășd, judetul Sălaj. 
 
Autor: Senator PMP Vasile-Cristian LUNGU 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
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timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 

1413. Anexa 3/15/26   
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a”. 
 
 

 
Finantarea obiectivului de investitii „Construirea unei creșe in 
comuna Hereclean, judetul Sălaj. 
 
Autor: Senator PMP Vasile-Cristian LUNGU 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 

1414. Anexa 3/15/26   
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a”. 
 
 

 
Finantarea obiectivului de investitii „Construirea unei creșe in 
comuna Hida, judetul Sălaj. 
 
Autor: Senator PMP Vasile-Cristian LUNGU 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
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domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 

1415. Anexa 3/15/26   
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a”. 
 
 

 
Finantarea obiectivului de investitii „Construirea unei creșe in 
comuna Horoatu Crasnei, judetul Sălaj. 
 
Autor: Senator PMP Vasile-Cristian LUNGU 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 

1416. Anexa 3/15/26   
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a”. 
 
 

 
Finantarea obiectivului de investitii „Construirea unei creșe in 
comuna Ileanda, judetul Sălaj. 
 
Autor: Senator PMP Vasile-Cristian LUNGU 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
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conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 

1417. Anexa 3/15/26   
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a”. 
 
 

 
Finantarea obiectivului de investitii „Construirea unei creșe in 
comuna Ip,  judetul Sălaj. 
 
Autor: Senator PMP Vasile-Cristian LUNGU 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 

1418. Anexa 3/15/26   
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a”. 
 
 

 
Finantarea obiectivului de investitii „Construirea unei creșe in 
comuna Letca, judetul Sălaj. 
 
Autor: Senator PMP Vasile-Cristian LUNGU 

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



 722 

național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 

1419. Anexa 3/15/26   
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a”. 
 
 

 
Finantarea obiectivului de investitii „Construirea unei creșe in 
comuna Lozna, judetul Sălaj. 
 
Autor: Senator PMP Vasile-Cristian LUNGU 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 

1420. Anexa 3/15/26   
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a”. 
 
 

 
Finantarea obiectivului de investitii „Construirea unei creșe in 
comuna Măeriște, judetul Sălaj. 
 
Autor: Senator PMP Vasile-Cristian LUNGU 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
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Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 

1421. Anexa 3/15/26   
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a”. 
 
 

 
Finantarea obiectivului de investitii „Construirea unei creșe in 
comuna Marca, judetul Sălaj. 
 
Autor: Senator PMP Vasile-Cristian LUNGU 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 

1422. Anexa 3/15/26   
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a”. 

 
Finantarea obiectivului de investitii „Construirea unei creșe in 
comuna Meseșenii de Jos, judetul Sălaj. 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
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Autor: Senator PMP Vasile-Cristian LUNGU 

de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 

1423. Anexa 3/15/26   
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a”. 
 
 

 
Finantarea obiectivului de investitii „Construirea unei creșe in 
comuna Mirșid, judetul Sălaj. 
 
Autor: Senator PMP Vasile-Cristian LUNGU 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 

1424. Anexa 3/15/26    Motivatia amendamentului 
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cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a”. 
 
 

Finantarea obiectivului de investitii „Construirea unei creșe in 
comuna Năpradea, judetul Sălaj. 
 
Autor: Senator PMP Vasile-Cristian LUNGU 

Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 

1425. Anexa 3/15/26   
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a”. 
 
 

 
Finantarea obiectivului de investitii „Construirea unei creșe in 
comuna Nușfalău, judetul Sălaj. 
 
Autor: Senator PMP Vasile-Cristian LUNGU 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
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– etapa a II-a. 
1426. Anexa 3/15/26   

cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a”. 
 
 

 
Finantarea obiectivului de investitii „Construirea unei creșe in 
comuna Pericei, judetul Sălaj. 
 
Autor: Senator PMP Vasile-Cristian LUNGU 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 

1427. Anexa 3/15/26   
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a”. 
 
 

 
Finantarea obiectivului de investitii „Construirea unei creșe in 
comuna Plopiș, judetul Sălaj. 
 
Autor: Senator PMP Vasile-Cristian LUNGU 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school 
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Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 

1428. Anexa 3/15/26   
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a”. 
 
 

 
Finantarea obiectivului de investitii „Construirea unei creșe in 
comuna Poiana Blenchii, judetul Sălaj. 
 
Autor: Senator PMP Vasile-Cristian LUNGU 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 

1429. Anexa 3/15/26   
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a”. 
 
 

 
Finantarea obiectivului de investitii „Construirea unei creșe in 
comuna Românași, judetul Sălaj. 
 
Autor: Senator PMP Vasile-Cristian LUNGU 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
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timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 

1430. Anexa 3/15/26   
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a”. 
 
 

 
Finantarea obiectivului de investitii „Construirea unei creșe in 
comuna Rus, judetul Sălaj. 
 
Autor: Senator PMP Vasile-Cristian LUNGU 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 

1431. Anexa 3/15/26   
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a”. 
 
 

 
Finantarea obiectivului de investitii „Construirea unei creșe in 
comuna Sălățig, judetul Sălaj. 
 
Autor: Senator PMP Vasile-Cristian LUNGU 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 



 729 

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

1432. Anexa 3/15/26   
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a”. 
 
 

 
Finantarea obiectivului de investitii „Construirea unei creșe in 
comuna Sâg, judetul Sălaj. 
 
Autor: Senator PMP Vasile-Cristian LUNGU 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 

1433. Anexa 3/15/26   
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a”. 
 
 

 
Finantarea obiectivului de investitii „Construirea unei creșe in 
comuna Sânmihaiu Almașului, judetul Sălaj. 
 
Autor: Senator PMP Vasile-Cristian LUNGU 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
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conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 

1434. Anexa 3/15/26   
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a”. 
 
 

 
Finantarea obiectivului de investitii „Construirea unei creșe in 
comuna Someș-Odorhei, judetul Sălaj. 
 
Autor: Senator PMP Vasile-Cristian LUNGU 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 

1435. Anexa 3/15/26   
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a”. 
 
 

 
Finantarea obiectivului de investitii „Construirea unei creșe in 
comuna Surduc, judetul Sălaj. 
 
Autor: Senator PMP Vasile-Cristian LUNGU 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
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național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 

1436. Anexa 3/15/26   
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a”. 
 
 

 
Finantarea obiectivului de investitii „Construirea unei creșe in 
comuna Șamșug, judetul Sălaj. 
 
Autor: Senator PMP Vasile-Cristian LUNGU 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 

1437. Anexa 3/15/26   
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a”. 
 
 

 
Finantarea obiectivului de investitii „Construirea unei creșe in 
comuna Sărmășag, judetul Sălaj. 
 
Autor: Senator PMP Vasile-Cristian LUNGU 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
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Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 

1438. Anexa 3/15/26   
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a”. 
 
 

 
Finantarea obiectivului de investitii „Construirea unei creșe in 
comuna Șimișna, judetul Sălaj. 
 
Autor: Senator PMP Vasile-Cristian LUNGU 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 

1439. Anexa 3/15/26   
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a”. 

 
Finantarea obiectivului de investitii „Construirea unei creșe in 
comuna Treznea, judetul Sălaj. 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
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Autor: Senator PMP Vasile-Cristian LUNGU 

de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 

1440. Anexa 3/15/26   
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a”. 
 
 

 
Finantarea obiectivului de investitii „Construirea unei creșe in 
comuna Valcău de Jos, judetul Sălaj. 
 
Autor: Senator PMP Vasile-Cristian LUNGU 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 

1441. Anexa 3/15/26    Motivatia amendamentului 
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cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a”. 
 
 

Finantarea obiectivului de investitii „Construirea unei creșe in 
comuna Vârșolț, judetul Sălaj. 
 
Autor: Senator PMP Vasile-Cristian LUNGU 

Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 

1442. Anexa 3/15/26   
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a”. 
 
 

 
Finantarea obiectivului de investitii „Construirea unei creșe in 
comuna Zalha, judetul Sălaj. 
 
Autor: Senator PMP Vasile-Cristian LUNGU 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
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– etapa a II-a. 
1443. Anexa 3/15/26   

cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a”. 
 
 

 
Finantarea obiectivului de investitii „Construirea unei creșe in 
comuna Zimbor, judetul Sălaj. 
 
Autor: Senator PMP Vasile-Cristian LUNGU 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 

1444.  
Anexa 3/15/26 cod program 1725 

“Programul Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a”. 

 
Finantarea obiectivului de investitii „Construirea unei creșe in 
comuna Adâncata, judeţul Ialomița. 
 
Autor: Senator PMP Ionașcu Gabi 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school 
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Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 

1445.  
Anexa 3/15/26 cod program 1725 

“Programul Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a”. 

 
Finantarea obiectivului de investitii „Construirea unei creșe in 
comuna Albești, judeţul Ialomița. 
 
Autor: Senator PMP Ionașcu Gabi 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 

1446.  
Anexa 3/15/26 cod program 1725 

“Programul Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a”. 

 
Finantarea obiectivului de investitii „Construirea unei creșe in 
comuna Alexeni, judetul Ialomița. 
 
Autor: Senator PMP Ionașcu Gabi 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
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timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 

1447.  
Anexa 3/15/26 cod program 1725 

“Programul Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a”. 

 

Finantarea obiectivului de investitii „Construirea unei creșe in 
comuna Andrășești, judetul Ialomița.   
 
Autor: Senator PMP Ionașcu Gabi 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 

1448.  
Anexa 3/15/26 cod program 1725 

“Programul Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a”. 

 
Finantarea obiectivului de investitii „Construirea unei creșe in 
comuna Armășești, judetul Ialomița. 
 
Autor: Senator PMP Ionașcu Gabi 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
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domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 

1449.  
Anexa 3/15/26 cod program 1725 

“Programul Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a”. 

 
Finantarea obiectivului de investitii „Construirea unei creșe in 
comuna Axintele, judetul Ialomița. 
 
Autor: Senator PMP Ionașcu Gabi 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 

1450.  
Anexa 3/15/26 cod program 1725 

“Programul Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a”. 

 
Finantarea obiectivului de investitii „Construirea unei creșe in 
comuna Balaciu, judetul Ialomița. 
  
 
Autor: Senator PMP Ionașcu Gabi 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
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conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 

1451.  
Anexa 3/15/26 cod program 1725 

“Programul Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a”. 

 
Finantarea obiectivului de investitii „Construirea unei creșe in 
comuna Bărbulești, judetul Ialomița. 
 
 
Autor: Senator PMP Ionașcu Gabi 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 

1452.  
Anexa 3/15/26 cod program 1725 

“Programul Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a”. 

 
Finantarea obiectivului de investitii „Construirea unei creșe in 
comuna Bărcănești, judetul Ialomița. 
 
 
Autor: Senator PMP Ionașcu Gabi 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
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național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 

1453.  
Anexa 3/15/26 cod program 1725 

“Programul Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a”. 

 
Finantarea obiectivului de investitii „Construirea unei creșe in 
comuna  Borănești, judetul Ialomița. 
  
 
Autor: Senator PMP Ionașcu Gabi 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 

1454.  
Anexa 3/15/26 cod program 1725 

“Programul Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a”. 

 
Finantarea obiectivului de investitii „Construirea unei creșe in 
comuna Bordușani, judetul Ialomița. 
 
 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
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Autor: Senator PMP Ionașcu Gabi Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 

1455.  
Anexa 3/15/26 cod program 1725 

“Programul Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a”. 

 
Finantarea obiectivului de investitii „Construirea unei creșe in 
comuna Brazii, judetul Ialomița. 
 
 
Autor: Senator PMP Ionașcu Gabi 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 

1456.  
Anexa 3/15/26 cod program 1725 

“Programul Național de Dezvoltare Locală 

 
Finantarea obiectivului de investitii „Construirea unei creșe in 
comuna Bucu, judetul Ialomița. 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
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Etapa a II-a”.   
 
Autor: Senator PMP Ionașcu Gabi 

de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 

1457.  
Anexa 3/15/26 cod program 1725 

“Programul Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a”. 

 
Finantarea obiectivului de investitii „Construirea unei creșe in 
comuna Buești, judetul Ialomița. 
  
 
Autor: Senator PMP Ionașcu Gabi 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 

1458.   Motivatia amendamentului 
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Anexa 3/15/26 cod program 1725 
“Programul Național de Dezvoltare Locală 

Etapa a II-a”. 

Finantarea obiectivului de investitii „Construirea unei creșe in 
comuna Ciocârlia, judetul Ialomița. 
 
 
Autor: Senator PMP Ionașcu Gabi 

Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 

1459.  
Anexa 3/15/26 cod program 1725 

“Programul Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a”. 

 
Finantarea obiectivului de investitii „Construirea unei creșe in 
comuna Ciochina, judetul Ialomița. 
  
 
Autor: Senator PMP Ionașcu Gabi 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
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– etapa a II-a. 
1460.  

Anexa 3/15/26 cod program 1725 
“Programul Național de Dezvoltare Locală 

Etapa a II-a”. 

 
Finantarea obiectivului de investitii „Construirea unei creșe in 
comuna Ciulnița, judetul Ialomița. 
 
Autor: Senator PMP Ionașcu Gabi 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 

1461.  
Anexa 3/15/26 cod program 1725 

“Programul Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a”. 

 
Finantarea obiectivului de investitii „Construirea unei creșe in 
comuna Cocora, judetul Ialomița. 
  
 
Autor: Senator PMP Ionașcu Gabi 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school 
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Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 

1462.  
Anexa 3/15/26 cod program 1725 

“Programul Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a”. 

 
Finantarea obiectivului de investitii „Construirea unei creșe in 
comuna Colelia, judetul Ialomița. 
 
 
Autor: Senator PMP Ionașcu Gabi 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 

1463.  
Anexa 3/15/26 cod program 1725 

“Programul Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a”. 

 
Finantarea obiectivului de investitii „Construirea unei creșe in 
comuna Cosâmbești, judetul Ialomița. 
 
Autor: Senator PMP Ionașcu Gabi 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
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timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 

1464.  
Anexa 3/15/26 cod program 1725 

“Programul Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a”. 

 
Finantarea obiectivului de investitii „Construirea unei creșe in 
comuna Coșereni, judetul Ialomița. 
 
Autor: Senator PMP Ionașcu Gabi 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 

1465.  
Anexa 3/15/26 cod program 1725 

“Programul Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a”. 

 
Finantarea obiectivului de investitii „Construirea unei creșe in 
comuna Drăgoești, judetul Ialomița. 
 
Autor: Senator PMP Ionașcu Gabi 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 



 747 

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

1466.  
Anexa 3/15/26 cod program 1725 

“Programul Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a”. 

 
Finantarea obiectivului de investitii „Construirea unei creșe in 
comuna Dridu, judetul Ialomița. 
 
Autor: Senator PMP Ionașcu Gabi 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 

1467.  
Anexa 3/15/26 cod program 1725 

“Programul Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a”. 

 
Finantarea obiectivului de investitii „Construirea unei creșe in 
comuna Făcăeni, judetul Ialomița. 
 
 
Autor: Senator PMP Ionașcu Gabi 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
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conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 

1468.  
Anexa 3/15/26 cod program 1725 

“Programul Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a”. 

 
Finantarea obiectivului de investitii „Construirea unei creșe in 
comuna Gorbovi, judetul Ialomița. 
  
 
Autor: Senator PMP Ionașcu Gabi 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 

1469.  
Anexa 3/15/26 cod program 1725 

“Programul Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a”. 

 
Finantarea obiectivului de investitii „Construirea unei creșe in 
comuna Gheorghe Doja, judetul Ialomița. 
 
 
Autor: Senator PMP Ionașcu Gabi 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
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național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 

1470.  
Anexa 3/15/26 cod program 1725 

“Programul Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a”. 

 
Finantarea obiectivului de investitii „Construirea unei creșe in 
comuna Gheorghe Lazăr, judetul Ialomița. 
 
 
Autor: Senator PMP Ionașcu Gabi 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 

1471.  
Anexa 3/15/26 cod program 1725 

“Programul Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a”. 

 
Finantarea obiectivului de investitii „Construirea unei creșe in 
comuna Giurgeni, judetul Ialomița. 
 
Autor: Senator PMP Ionașcu Gabi 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
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Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 

1472.  
Anexa 3/15/26 cod program 1725 

“Programul Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a”. 

 
Finantarea obiectivului de investitii „Construirea unei creșe in 
comuna Grindu, judetul Ialomița. 
 
Autor: Senator PMP Ionașcu Gabi 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 

1473.  
Anexa 3/15/26 cod program 1725 

“Programul Național de Dezvoltare Locală 

 
Finantarea obiectivului de investitii „Construirea unei creșe in 
comuna Grivița, judetul Ialomița. 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
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Etapa a II-a”.   
 
Autor: Senator PMP Ionașcu Gabi 

de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 

1474.  
Anexa 3/15/26 cod program 1725 

“Programul Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a”. 

 
Finantarea obiectivului de investitii „Construirea unei creșe in 
comuna Gura Ialomiței, judetul Ialomița. 
  
 
Autor: Senator PMP Ionașcu Gabi 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 

1475.   Motivatia amendamentului 
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Anexa 3/15/26 cod program 1725 
“Programul Național de Dezvoltare Locală 

Etapa a II-a”. 

Finantarea obiectivului de investitii „Construirea unei creșe in 
comuna Ion Roată, judetul Ialomița. 
  
 
Autor: Senator PMP Ionașcu Gabi 

Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 

1476.  
Anexa 3/15/26 cod program 1725 

“Programul Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a”. 

 
Finantarea obiectivului de investitii „Construirea unei creșe in 
comuna Jilavele, judetul Ialomița. 
  
 
Autor: Senator PMP Ionașcu Gabi 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
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– etapa a II-a. 
1477.  

Anexa 3/15/26 cod program 1725 
“Programul Național de Dezvoltare Locală 

Etapa a II-a”. 

 
Finantarea obiectivului de investitii „Construirea unei creșe in 
comuna Maia, judetul Ialomița. 
 
 
Autor: Senator PMP Ionașcu Gabi 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 

1478.  
Anexa 3/15/26 cod program 1725 

“Programul Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a”. 

 
Finantarea obiectivului de investitii „Construirea unei creșe in 
comuna Manasia, judetul Ialomița. 
 
 
Autor: Senator PMP Ionașcu Gabi 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school 
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Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 

1479.  
Anexa 3/15/26 cod program 1725 

“Programul Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a”. 

 
Finantarea obiectivului de investitii „Construirea unei creșe in 
comuna Mărculești, judetul Ialomița. 
 
Autor: Senator PMP Ionașcu Gabi 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 

1480.  
Anexa 3/15/26 cod program 1725 

“Programul Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a”. 

 
Finantarea obiectivului de investitii „Construirea unei creșe in 
comuna Mihail Kogalniceanu, judetul Ialomița. 
  
 
Autor: Senator PMP Ionașcu Gabi 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
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timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 

1481.  
Anexa 3/15/26 cod program 1725 

“Programul Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a”. 

 
Finantarea obiectivului de investitii „Construirea unei creșe in 
comuna Miloșești, judetul Ialomița. 
  
 
Autor: Senator PMP Ionașcu Gabi 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 

1482.  
Anexa 3/15/26 cod program 1725 

“Programul Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a”. 

 
Finantarea obiectivului de investitii „Construirea unei creșe in 
comuna Moldoveni, judetul Ialomița. 
 
 
Autor: Senator PMP Ionașcu Gabi 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
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domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 

1483.  
Anexa 3/15/26 cod program 1725 

“Programul Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a”. 

 
Finantarea obiectivului de investitii „Construirea unei creșe in 
comuna Movila, judetul Ialomița. 
 
Autor: Senator PMP Ionașcu Gabi 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 

1484.  
Anexa 3/15/26 cod program 1725 

“Programul Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a”. 

 
Finantarea obiectivului de investitii „Construirea unei creșe in 
comuna Movilița, judetul Ialomița. 
 
 
Autor: Senator PMP Ionașcu Gabi 

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



 757 

conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 

1485.  
Anexa 3/15/26 cod program 1725 

“Programul Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a”. 

 
Finantarea obiectivului de investitii „Construirea unei creșe in 
comuna Munteni-Buzău, judetul Ialomița. 
 
Autor: Senator PMP Ionașcu Gabi 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 

1486.  
Anexa 3/15/26 cod program 1725 

“Programul Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a”. 

 
Finantarea obiectivului de investitii „Construirea unei creșe in 
comuna Ograda, judetul Ialomița. 
 
 
Autor: Senator PMP Ionașcu Gabi 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
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național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 

1487.  
Anexa 3/15/26 cod program 1725 

“Programul Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a”. 

 
Finantarea obiectivului de investitii „Construirea unei creșe in 
comuna Perieți judetul  
Ialomița. 
 
Autor: Senator PMP Ionașcu Gabi 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 

1488.  
Anexa 3/15/26 cod program 1725 

“Programul Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a”. 

 
Finantarea obiectivului de investitii „Construirea unei creșe in 
comuna Platonești, judetul Ialomița. 
 
 

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



 759 

Autor: Senator PMP Ionașcu Gabi Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 

1489.  
Anexa 3/15/26 cod program 1725 

“Programul Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a”. 

 
Finantarea obiectivului de investitii „Construirea unei creșe in 
comuna Reviga, judetul Ialomița. 
 
Autor: Senator PMP Ionașcu Gabi 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 

1490.  
Anexa 3/15/26 cod program 1725 

“Programul Național de Dezvoltare Locală 

 
Finantarea obiectivului de investitii „Construirea unei creșe in 
comuna Roșiori, judetul  Ialomița.. 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
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Etapa a II-a”.  
Autor: Senator PMP Ionașcu Gabi 

de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 

1491.  
Anexa 3/15/26 cod program 1725 

“Programul Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a”. 

 
Finantarea obiectivului de investitii „Construirea unei creșe in 
comuna Sălcioara, judetul Ialomița. 
 
Autor: Senator PMP Ionașcu Gabi 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 

1492.   Motivatia amendamentului 
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Anexa 3/15/26 cod program 1725 
“Programul Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a”. 

Finantarea obiectivului de investitii „Construirea unei creșe in  
comuna Aghireșu, județul Cluj. 
 
Autor: Senator PMP Vasile - Cristian LUNGU 

Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 

1493.  
Anexa 3/15/26 cod program 1725 
“Programul Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a”. 

 
Finantarea obiectivului de investitii „Construirea unei creșe in  
comuna Aiton, județul Cluj. 
 
Autor: Senator PMP Vasile - Cristian LUNGU 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
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– etapa a II-a. 
1494.  

Anexa 3/15/26 cod program 1725 
“Programul Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a”. 

 
Finantarea obiectivului de investitii „Construirea unei creșe in  
comuna Aluniș, județul Cluj. 
 
Autor: Senator PMP Vasile - Cristian LUNGU 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 

1495.  
Anexa 3/15/26 cod program 1725 
“Programul Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a”. 

 

Finantarea obiectivului de investitii „Construirea unei creșe in  
comuna Apahida, județul Cluj. 
 
Autor: Senator PMP Vasile - Cristian LUNGU 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school 
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Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 

1496.  
Anexa 3/15/26 cod program 1725 
“Programul Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a”. 

 
Finantarea obiectivului de investitii „Construirea unei creșe in  
comuna Așchileu, județul Cluj. 
 
Autor: Senator PMP Vasile - Cristian LUNGU 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 

1497.  
Anexa 3/15/26 cod program 1725 
“Programul Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a”. 

 
Finantarea obiectivului de investitii „Construirea unei creșe in  
comuna Baciu, județul Cluj. 
 
Autor: Senator PMP Vasile - Cristian LUNGU 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
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timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 

1498.  
Anexa 3/15/26 cod program 1725 
“Programul Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a”. 

 
Finantarea obiectivului de investitii „Construirea unei creșe in  
comuna Băișoara, județul Cluj. 
 
Autor: Senator PMP Vasile - Cristian LUNGU 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 

1499.  
Anexa 3/15/26 cod program 1725 
“Programul Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a”. 

 
Finantarea obiectivului de investitii „Construirea unei creșe in  
comuna Beliș, județul Cluj. 
 
Autor: Senator PMP Vasile - Cristian LUNGU 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
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domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 

1500.  
Anexa 3/15/26 cod program 1725 
“Programul Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a”. 

 
Finantarea obiectivului de investitii „Construirea unei creșe in  
comuna Bobâlna, județul Cluj. 
 
Autor: Senator PMP Vasile - Cristian LUNGU 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 

1501.  
Anexa 3/15/26 cod program 1725 
“Programul Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a”. 

 
Finantarea obiectivului de investitii „Construirea unei creșe in  
comuna Bonțida, județul Cluj. 
 
Autor: Senator PMP Vasile - Cristian LUNGU 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
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conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 

1502.  
Anexa 3/15/26 cod program 1725 
“Programul Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a”. 

 
Finantarea obiectivului de investitii „Construirea unei creșe in  
comuna Borșa, județul Cluj. 
 
Autor: Senator PMP Vasile - Cristian LUNGU 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 

1503.  
Anexa 3/15/26 cod program 1725 
“Programul Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a”. 

 
Finantarea obiectivului de investitii „Construirea unei creșe in  
comuna Buza, județul Cluj. 
 
Autor: Senator PMP Vasile - Cristian LUNGU 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
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național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 

1504.  
Anexa 3/15/26 cod program 1725 
“Programul Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a”. 

 
Finantarea obiectivului de investitii „Construirea unei creșe in  
comuna Căianu, județul Cluj. 
 
Autor: Senator PMP Vasile - Cristian LUNGU 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 

1505.  
Anexa 3/15/26 cod program 1725 
“Programul Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a”. 

 
Finantarea obiectivului de investitii „Construirea unei creșe in  
comuna Călărași, județul Cluj. 
 
Autor: Senator PMP Vasile - Cristian LUNGU 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
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Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 

1506.  
Anexa 3/15/26 cod program 1725 
“Programul Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a”. 

 
Finantarea obiectivului de investitii „Construirea unei creșe in  
comuna Călățele, județul Cluj. 
 
Autor: Senator PMP Vasile - Cristian LUNGU 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 

1507.  
Anexa 3/15/26 cod program 1725 
“Programul Național de Dezvoltare Locală 

 
Finantarea obiectivului de investitii „Construirea unei creșe in  
comuna Cămărașu, județul Cluj. 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
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Etapa a II-a”.  
Autor: Senator PMP Vasile - Cristian LUNGU 

de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 

1508.  
Anexa 3/15/26 cod program 1725 
“Programul Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a”. 

 
Finantarea obiectivului de investitii „Construirea unei creșe in  
comuna Căpușu Mare, județul Cluj. 
 
Autor: Senator PMP Vasile - Cristian LUNGU 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 

1509.   Motivatia amendamentului 
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Anexa 3/15/26 cod program 1725 
“Programul Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a”. 

Finantarea obiectivului de investitii „Construirea unei creșe in  
comuna Cășeiu, județul Cluj. 
 
Autor: Senator PMP Vasile - Cristian LUNGU 

Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 

1510.  
Anexa 3/15/26 cod program 1725 
“Programul Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a”. 

 
Finantarea obiectivului de investitii „Construirea unei creșe in  
comuna Cătina, județul Cluj. 
 
Autor: Senator PMP Vasile - Cristian LUNGU 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
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– etapa a II-a. 
1511.  

Anexa 3/15/26 cod program 1725 
“Programul Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a”. 

 
Finantarea obiectivului de investitii „Construirea unei creșe in  
comuna Câțcău, județul Cluj. 
 
Autor: Senator PMP Vasile - Cristian LUNGU 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 

1512.  
Anexa 3/15/26 cod program 1725 
“Programul Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a”. 

 
Finantarea obiectivului de investitii „Construirea unei creșe in  
comuna Ceanu Mare, județul Cluj. 
 
Ion CLUJ, PMP 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school 
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Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 

1513.  
Anexa 3/15/26 cod program 1725 
“Programul Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a”. 

 
Finantarea obiectivului de investitii „Construirea unei creșe in  
comuna Chinteni, județul Cluj. 
 
Autor: Senator PMP Vasile - Cristian LUNGU 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 

1514.  
Anexa 3/15/26 cod program 1725 
“Programul Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a”. 

 
Finantarea obiectivului de investitii „Construirea unei creșe in  
comuna Chiuiești, județul Cluj. 
 
Autor: Senator PMP Vasile - Cristian LUNGU 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
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timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 

1515.  
Anexa 3/15/26 cod program 1725 
“Programul Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a”. 

 
Finantarea obiectivului de investitii „Construirea unei creșe in  
comuna Ciucea, județul Cluj. 
 
Autor: Senator PMP Vasile - Cristian LUNGU 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 

1516.  
Anexa 3/15/26 cod program 1725 
“Programul Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a”. 

 
Finantarea obiectivului de investitii „Construirea unei creșe in  
comuna Ciurila, județul Cluj. 
 
Autor: Senator PMP Vasile - Cristian LUNGU 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
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domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 

1517.  
Anexa 3/15/26 cod program 1725 
“Programul Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a”. 

 
Finantarea obiectivului de investitii „Construirea unei creșe in  
comuna Cojocna, județul Cluj. 
 
Autor: Senator PMP Vasile - Cristian LUNGU 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 

1518.  
Anexa 3/15/26 cod program 1725 
“Programul Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a”. 

 
Finantarea obiectivului de investitii „Construirea unei creșe in  
comuna Cornești, județul Cluj. 
 
Autor: Senator PMP Vasile - Cristian LUNGU 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
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conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 

1519.  
Anexa 3/15/26 cod program 1725 
“Programul Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a”. 

 
Finantarea obiectivului de investitii „Construirea unei creșe in  
comuna Cuzdrioara, județul Buzau. 
 
Autor: Senator PMP Vasile - Cristian LUNGU 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 

1520.  
Anexa 3/15/26 cod program 1725 
“Programul Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a”. 

 
Finantarea obiectivului de investitii „Construirea unei creșe in  
comuna Dăbâca, județul Cluj. 
 
Autor: Senator PMP Vasile - Cristian LUNGU 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
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național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 

1521.  
Anexa 3/15/26 cod program 1725 
“Programul Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a”. 

 
Finantarea obiectivului de investitii „Construirea unei creșe in  
comuna Feleacu, județul Cluj. 
 
Autor: Senator PMP Vasile - Cristian LUNGU 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 

1522.  
Anexa 3/15/26 cod program 1725 
“Programul Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a”. 

 
Finantarea obiectivului de investitii „Construirea unei creșe in  
comuna Fizeșu Gherlii, județul Cluj. 
 
Autor: Senator PMP Vasile - Cristian LUNGU 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
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Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 

1523.  
Anexa 3/15/26 cod program 1725 
“Programul Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a”. 

 
Finantarea obiectivului de investitii „Construirea unei creșe in  
comuna Florești, județul Cluj. 
 
Autor: Senator PMP Vasile - Cristian LUNGU 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 

1524.  
Anexa 3/15/26 cod program 1725 
“Programul Național de Dezvoltare Locală 

 
Finantarea obiectivului de investitii „Construirea unei creșe in  
comuna Frata, județul Cluj. 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
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Etapa a II-a”.  
Autor: Senator PMP Vasile - Cristian LUNGU 

de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 

1525.  
Anexa 3/15/26 cod program 1725 
“Programul Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a”. 

 
Finantarea obiectivului de investitii „Construirea unei creșe in  
comuna Gârbău, județul Cluj. 
 
Autor: Senator PMP Vasile - Cristian LUNGU 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 

1526.   Motivatia amendamentului 
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Anexa 3/15/26 cod program 1725 
“Programul Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a”. 

Finantarea obiectivului de investitii „Construirea unei creșe in  
comuna Geaca, județul Cluj. 
 
Autor: Senator PMP Vasile - Cristian LUNGU 

Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 

1527.  
Anexa 3/15/26 cod program 1725 
“Programul Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a”. 

 
Finantarea obiectivului de investitii „Construirea unei creșe in  
comuna Gilău, județul Cluj. 
 
Autor: Senator PMP Vasile - Cristian LUNGU 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
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– etapa a II-a. 
1528.  

Anexa 3/15/26 cod program 1725 
“Programul Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a”. 

 
Finantarea obiectivului de investitii „Construirea unei creșe in  
comuna Iara, județul Cluj. 
 
Autor: Senator PMP Vasile - Cristian LUNGU 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 

1529.  
Anexa 3/15/26 cod program 1725 
“Programul Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a”. 

 
Finantarea obiectivului de investitii „Construirea unei creșe in  
Iclod, județul Cluj. 
 
Autor: Senator PMP Vasile - Cristian LUNGU 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school 
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Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 

1530.  
Anexa 3/15/26 cod program 1725 
“Programul Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a”. 

 
Finantarea obiectivului de investitii „Construirea unei creșe in  
comuna Izvoru Crișului, județul Cluj. 
 
Autor: Senator PMP Vasile - Cristian LUNGU 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 

1531.  
Anexa 3/15/26 cod program 1725 
“Programul Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a”. 

 
Finantarea obiectivului de investitii „Construirea unei creșe in  
comuna Jichișu de Jos, județul Cluj. 
 
Autor: Senator PMP Vasile - Cristian LUNGU 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
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timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 

1532.  
Anexa 3/15/26 cod program 1725 
“Programul Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a”. 

 
Finantarea obiectivului de investitii „Construirea unei creșe in  
comuna Jucu, județul Cluj. 
 
Autor: Senator PMP Vasile - Cristian LUNGU 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 

1533.  
Anexa 3/15/26 cod program 1725 
“Programul Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a”. 

 
Finantarea obiectivului de investitii „Construirea unei creșe in  
comuna Luna, județul Cluj. 
 
Autor: Senator PMP Vasile - Cristian LUNGU 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
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domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 

1534.  
Anexa 3/15/26 cod program 1725 
“Programul Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a”. 

 
Finantarea obiectivului de investitii „Construirea unei creșe in  
comuna Măguri - Răcătău, județul Cluj. 
 
Autor: Senator PMP Vasile - Cristian LUNGU 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 

1535.  
Anexa 3/15/26 cod program 1725 
“Programul Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a”. 

 
Finantarea obiectivului de investitii „Construirea unei creșe in  
comuna Mănăstireni, județul Cluj. 
 
Autor: Senator PMP Vasile - Cristian LUNGU 

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



 784 

conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 

1536.  
Anexa 3/15/26 cod program 1725 
“Programul Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a”. 

 
Finantarea obiectivului de investitii „Construirea unei creșe in  
comuna Mărgău, județul Cluj. 
 
Autor: Senator PMP Vasile - Cristian LUNGU 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 

1537.  
Anexa 3/15/26 cod program 1725 
“Programul Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a”. 

 
Finantarea obiectivului de investitii „Construirea unei creșe in  
comuna Mărișel, județul Cluj. 
 
Autor: Senator PMP Vasile - Cristian LUNGU 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
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național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 

1538.  
Anexa 3/15/26 cod program 1725 
“Programul Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a”. 

 
Finantarea obiectivului de investitii „Construirea unei creșe in  
comuna Mica, județul Cluj. 
 
Autor: Senator PMP Vasile - Cristian LUNGU 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 

1539.  
Anexa 3/15/26 cod program 1725 
“Programul Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a”. 

 
Finantarea obiectivului de investitii „Construirea unei creșe in  
comuna Mihai Viteazu, județul Cluj. 
 
Autor: Senator PMP Vasile - Cristian LUNGU 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
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Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 

1540.  
Anexa 3/15/26 cod program 1725 
“Programul Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a”. 

 
Finantarea obiectivului de investitii „Construirea unei creșe in  
comuna Mintiu Gherlii, județul Cluj. 
 
Autor: Senator PMP Vasile - Cristian LUNGU 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 

1541.  
Anexa 3/15/26 cod program 1725 
“Programul Național de Dezvoltare Locală 

 
Finantarea obiectivului de investitii „Construirea unei creșe in  
comuna Mociu, județul Cluj. 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
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Etapa a II-a”.  
Autor: Senator PMP Vasile - Cristian LUNGU 

de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 

1542.  
Anexa 3/15/26 cod program 1725 
“Programul Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a”. 

 
Finantarea obiectivului de investitii „Construirea unei creșe in  
comuna Moldovenești, județul Cluj. 
 
Autor: Senator PMP Vasile - Cristian LUNGU 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 

1543.   Motivatia amendamentului 
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Anexa 3/15/26 cod program 1725 
“Programul Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a”. 

Finantarea obiectivului de investitii „Construirea unei creșe in  
comuna Negreni, județul Cluj. 
 
Autor: Senator PMP Vasile - Cristian LUNGU 

Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 

1544.  
Anexa 3/15/26 cod program 1725 
“Programul Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a”. 

 
Finantarea obiectivului de investitii „Construirea unei creșe in  
comuna Pălatca, județul Cluj. 
 
Autor: Senator PMP Vasile - Cristian LUNGU 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
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– etapa a II-a. 
1545.  

Anexa 3/15/26 cod program 1725 
“Programul Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a”. 

 
Finantarea obiectivului de investitii „Construirea unei creșe in  
comuna Panticeu, județul Cluj. 
 
Autor: Senator PMP Vasile - Cristian LUNGU 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 

1546.  
Anexa 3/15/26 cod program 1725 
“Programul Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a”. 

 
Finantarea obiectivului de investitii „Construirea unei creșe in  
comuna Petreștii de Jos, județul Cluj. 
 
Autor: Senator PMP Vasile - Cristian LUNGU 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school 
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Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 

1547.  
Anexa 3/15/26 cod program 1725 
“Programul Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a”. 

 
Finantarea obiectivului de investitii „Construirea unei creșe in  
comuna Ploscoș, județul Cluj. 
 
Autor: Senator PMP Vasile - Cristian LUNGU 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 

1548.  
Anexa 3/15/26 cod program 1725 
“Programul Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a”. 

 
Finantarea obiectivului de investitii „Construirea unei creșe in  
comuna Poieni, județul Cluj. 
 
Autor: Senator PMP Vasile - Cristian LUNGU 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
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timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 

1549.  
Anexa 3/15/26 cod program 1725 
“Programul Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a”. 

 
Finantarea obiectivului de investitii „Construirea unei creșe in  
comuna Râșca, județul Cluj. 
 
Autor: Senator PMP Vasile - Cristian LUNGU 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 

1550.  
Anexa 3/15/26 cod program 1725 
“Programul Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a”. 

 
Finantarea obiectivului de investitii „Construirea unei creșe in  
comuna Recea - Cristur, județul Cluj. 
 
Autor: Senator PMP Vasile - Cristian LUNGU 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
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domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 

1551.  
Anexa 3/15/26 cod program 1725 
“Programul Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a”. 

 
Finantarea obiectivului de investitii „Construirea unei creșe in  
comuna Săcuieu, județul Cluj. 
 
Autor: Senator PMP Vasile - Cristian LUNGU 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 

1552.  
Anexa 3/15/26 cod program 1725 
“Programul Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a”. 

 
Finantarea obiectivului de investitii „Construirea unei creșe in  
comuna Săndulești, județul Cluj. 
 
Autor: Senator PMP Vasile - Cristian LUNGU 

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



 793 

conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 

1553.  
Anexa 3/15/26 cod program 1725 
“Programul Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a”. 

 
Finantarea obiectivului de investitii „Construirea unei creșe in  
comuna Săvădisla, județul Cluj. 
 
Autor: Senator PMP Vasile - Cristian LUNGU 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 

1554.  
Anexa 3/15/26 cod program 1725 
“Programul Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a”. 

 
Finantarea obiectivului de investitii „Construirea unei creșe in  
comuna Sâncraiu, județul Cluj. 
 
Autor: Senator PMP Vasile - Cristian LUNGU 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
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național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 

1555.  
Anexa 3/15/26 cod program 1725 
“Programul Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a”. 

 
Finantarea obiectivului de investitii „Construirea unei creșe in  
comuna Sânmărtin, județul Cluj. 
 
Autor: Senator PMP Vasile - Cristian LUNGU 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 

1556.  
Anexa 3/15/26 cod program 1725 
“Programul Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a”. 

 
Finantarea obiectivului de investitii „Construirea unei creșe in  
comuna Sânpaul, județul Cluj. 
 
Autor: Senator PMP Vasile - Cristian LUNGU 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
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Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 

1557.  
Anexa 3/15/26 cod program 1725 
“Programul Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a”. 

 
Finantarea obiectivului de investitii „Construirea unei creșe in  
comuna Sic, județul Cluj. 
 
Autor: Senator PMP Vasile - Cristian LUNGU 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 

1558.  
Anexa 3/15/26 cod program 1725 
“Programul Național de Dezvoltare Locală 

 
Finantarea obiectivului de investitii „Construirea unei creșe in  
comuna Suatu, județul Cluj. 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
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Etapa a II-a”.  
Autor: Senator PMP Vasile - Cristian LUNGU 

de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 

1559.  
Anexa 3/15/26 cod program 1725 
“Programul Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a”. 

 
Finantarea obiectivului de investitii „Construirea unei creșe in  
comuna Tritenii de Jos, județul Cluj. 
 
Autor: Senator PMP Vasile - Cristian LUNGU 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 

1560.   Motivatia amendamentului 
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Anexa 3/15/26 cod program 1725 
“Programul Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a”. 

Finantarea obiectivului de investitii „Construirea unei creșe in  
comuna Tureni, județul Cluj. 
 
Autor: Senator PMP Vasile - Cristian LUNGU 

Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 

1561.  
Anexa 3/15/26 cod program 1725 
“Programul Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a”. 

 
Finantarea obiectivului de investitii „Construirea unei creșe in  
comuna Țaga, județul Cluj. 
 
Autor: Senator PMP Vasile - Cristian LUNGU 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
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– etapa a II-a. 
1562.  

Anexa 3/15/26 cod program 1725 
“Programul Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a”. 

 
Finantarea obiectivului de investitii „Construirea unei creșe in  
comuna Unguraș, județul Cluj. 
 
Autor: Senator PMP Vasile - Cristian LUNGU 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 

1563.  
Anexa 3/15/26 cod program 1725 
“Programul Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a”. 

 
Finantarea obiectivului de investitii „Construirea unei creșe in  
comuna Vad, județul Cluj. 
 
Autor: Senator PMP Vasile - Cristian LUNGU 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school 
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Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 

1564.  
Anexa 3/15/26 cod program 1725 
“Programul Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a”. 

 
Finantarea obiectivului de investitii „Construirea unei creșe in  
comuna Valea Ierii, județul Cluj. 
 
Autor: Senator PMP Vasile - Cristian LUNGU 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 

1565.  
Anexa 3/15/26 cod program 1725 
“Programul Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a”. 

 
Finantarea obiectivului de investitii „Construirea unei creșe in  
comuna Viișoara, județul Cluj. 
 
Autor: Senator PMP Vasile - Cristian LUNGU 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
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timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 

1566.  
Anexa 3/15/26 cod program 1725 
“Programul Național de Dezvoltare Locală 
Etapa a II-a”. 

 
Finantarea obiectivului de investitii „Construirea unei creșe in  
comuna Vultureni, județul Cluj. 
 
Autor: Senator PMP Vasile - Cristian LUNGU 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 

1567. anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

Finantarea obiectivului de investitii „Construirea unei creșe in 
comuna Amaru, judetul Buzau” cu suma de 956 mii lei 
 
 
 
Autor:  
Senator Dorin - Valeriu BĂDULESCU 
Grupul PMP 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
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domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 
 

1568. anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

Finantarea obiectivului de investitii „Construirea unei creșe in 
comuna Balta Albă, judetul Buzau” cu suma de 956 mii lei 
 
Autor:  
Senator Dorin - Valeriu BĂDULESCU 
Grupul PMP 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 

1569. anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

Finantarea obiectivului de investitii „Construirea unei creșe in 
comuna Bălăceanu, judetul Buzau” cu suma de 956 mii lei 
 
Autor:  
Senator Dorin - Valeriu BĂDULESCU 
Grupul PMP 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
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construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 

1570. anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

Finantarea obiectivului de investitii „Construirea unei creșe in 
comuna Beceni, judetul Buzau” cu suma de 956 mii lei 
 
Autor:  
Senator Dorin - Valeriu BĂDULESCU 
Grupul PMP 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 

1571. anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

Finantarea obiectivului de investitii „Construirea unei creșe in 
comuna Berca, judetul Buzau” cu suma de 956 mii lei 
 
Autor:  
Senator Dorin - Valeriu BĂDULESCU 
Grupul PMP 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
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a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 

1572. anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

Finantarea obiectivului de investitii „Construirea unei creșe in 
comuna Bisoca, judetul Buzau” cu suma de 956 mii lei 
 
Autor:  
Senator Dorin - Valeriu BĂDULESCU 
Grupul PMP 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 

1573. anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

Finantarea obiectivului de investitii „Construirea unei creșe in 
comuna Blăjani, judetul Buzau” cu suma de 956 mii lei 
 
Autor:  

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
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Senator Dorin - Valeriu BĂDULESCU 
Grupul PMP 

comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a.. 
 

1574. anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

Finantarea obiectivului de investitii „Construirea unei creșe in 
comuna Boldu, judetul Buzau” cu suma de 956 mii lei 
 
Autor:  
Senator Dorin - Valeriu BĂDULESCU 
Grupul PMP 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 

1575. anexa 3/15/26 Finantarea obiectivului de investitii „Construirea unei creșe in Motivatia amendamentului 
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cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

comuna Bozioru, judetul Buzau” cu suma de 956 mii lei 
 
Autor:  
Senator Dorin - Valeriu BĂDULESCU 
Grupul PMP 

Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 

1576. anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

Finantarea obiectivului de investitii „Construirea unei creșe in 
comuna Brădeanu, judetul Buzau” cu suma de 956 mii lei 
 
Autor:  
Senator Dorin - Valeriu BĂDULESCU 
Grupul PMP 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
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– etapa a II-a. 
 

1577. anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

Finantarea obiectivului de investitii „Construirea unei creșe in 
comuna Brăești, judetul Buzau” cu suma de 956 mii lei 
 
Autor:  
Senator Dorin - Valeriu BĂDULESCU 
Grupul PMP 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 

1578. anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

Finantarea obiectivului de investitii „Construirea unei creșe in 
comuna Breaza, judetul Buzau” cu suma de 956 mii lei 
 
Autor:  
Senator Dorin - Valeriu BĂDULESCU 
Grupul PMP 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
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de creșe, grădiniţe și unități after-school 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 

1579. anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

Finantarea obiectivului de investitii „Construirea unei creșe in 
comuna Buda, judetul Buzau” cu suma de 956 mii lei 
 
Autor:  
Senator Dorin - Valeriu BĂDULESCU 
Grupul PMP 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 

1580. anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

Finantarea obiectivului de investitii „Construirea unei creșe in 
comuna C A Rosetti, judetul Buzau” cu suma de 956 mii lei 
 
Autor:  
Senator Dorin - Valeriu BĂDULESCU 
Grupul PMP 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
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“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 

1581. anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

Finantarea obiectivului de investitii „Construirea unei creșe in 
comuna Calvini, judetul Buzau” cu suma de 956 mii lei 
 
Autor:  
Senator Dorin - Valeriu BĂDULESCU 
Grupul PMP 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 

1582. anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

Finantarea obiectivului de investitii „Construirea unei creșe in 
comuna Cănești, judetul Buzau” cu suma de 956 mii lei 
 
Autor:  
Senator Dorin - Valeriu BĂDULESCU 
Grupul PMP 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
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2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 

1583. anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

Finantarea obiectivului de investitii „Construirea unei creșe in 
comuna Cătina, judetul Buzau” cu suma de 956 mii lei 
 
Autor:  
Senator Dorin - Valeriu BĂDULESCU 
Grupul PMP 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 

1584. anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

Finantarea obiectivului de investitii „Construirea unei creșe in 
comuna Cernătești, judetul Buzau” cu suma de 956 mii lei 
 
Autor:  
Senator Dorin - Valeriu BĂDULESCU 
Grupul PMP 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
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construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 

1585. anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

Finantarea obiectivului de investitii „Construirea unei creșe in 
comuna Chiliile, judetul Buzau” cu suma de 956 mii lei 
 
Autor:  
Senator Dorin - Valeriu BĂDULESCU 
Grupul PMP 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 

1586. anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

Finantarea obiectivului de investitii „Construirea unei creșe in 
comuna Chiojdu, judetul Buzau” cu suma de 956 mii lei 
 
Autor:  
Senator Dorin - Valeriu BĂDULESCU 
Grupul PMP 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
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a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 

1587. anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

Finantarea obiectivului de investitii „Construirea unei creșe in 
comuna Cilibia, judetul Buzau” cu suma de 956 mii lei 
 
Autor:  
Senator Dorin - Valeriu BĂDULESCU 
Grupul PMP 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 

1588. anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

Finantarea obiectivului de investitii „Construirea unei creșe in 
comuna Cislău, judetul Buzau” cu suma de 956 mii lei 
 
Autor:  

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
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Senator Dorin - Valeriu BĂDULESCU 
Grupul PMP 

comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 

1589. anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

Finantarea obiectivului de investitii „Construirea unei creșe in 
comuna Cochirleanca, judetul Buzau” cu suma de 956 mii lei 
 
Autor:  
Senator Dorin - Valeriu BĂDULESCU 
Grupul PMP 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 

1590. anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 

Finantarea obiectivului de investitii „Construirea unei creșe in 
comuna Colți, judetul Buzau” cu suma de 956 mii lei 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea creditelor 
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Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

 
Autor:  
Senator Dorin - Valeriu BĂDULESCU 
Grupul PMP 

bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 

1591. anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

Finantarea obiectivului de investitii „Construirea unei creșe in 
comuna Costești, judetul Buzau” cu suma de 956 mii lei 
 
Autor:  
Senator Dorin - Valeriu BĂDULESCU 
Grupul PMP 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 
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1592. anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

Finantarea obiectivului de investitii „Construirea unei creșe in 
comuna Cozieni, judetul Buzau” cu suma de 956 mii lei 
 
Autor:  
Senator Dorin - Valeriu BĂDULESCU 
Grupul PMP 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 

1593. anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

Finantarea obiectivului de investitii „Construirea unei creșe in 
comuna Florica, judetul Buzau” cu suma de 956 mii lei 
 
Autor:  
Senator Dorin - Valeriu BĂDULESCU 
Grupul PMP 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school 
Sursa de finanțare:  
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Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 

1594. anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

Finantarea obiectivului de investitii „Construirea unei creșe in 
comuna Gălbinași, judetul Buzau” cu suma de 956 mii lei 
 
Autor:  
Senator Dorin - Valeriu BĂDULESCU 
Grupul PMP 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 

1595. anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

Finantarea obiectivului de investitii „Construirea unei creșe in 
comuna Gherseni, judetul Buzau” cu suma de 956 mii lei 
 
Autor:  
Senator Dorin - Valeriu BĂDULESCU 
Grupul PMP 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
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de creșe, grădiniţe și unități after-school 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 

1596. anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

Finantarea obiectivului de investitii „Construirea unei creșe in 
comuna Ghergheasa, judetul Buzau” cu suma de 956 mii lei 
 
Autor:  
Senator Dorin - Valeriu BĂDULESCU 
Grupul PMP 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 

1597. anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

Finantarea obiectivului de investitii „Construirea unei creșe in 
comuna Glodeanu Sărat, judetul Buzau” cu suma de 956 mii 
lei 
 
Autor:  
Senator Dorin - Valeriu BĂDULESCU 
Grupul PMP 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
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“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 

1598. anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

Finantarea obiectivului de investitii „Construirea unei creșe in 
comuna Glodeanu-Siliștea, judetul Buzau” cu suma de 956 
mii lei 
 
Autor:  
Senator Dorin - Valeriu BĂDULESCU 
Grupul PMP 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 

1599. anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

Finantarea obiectivului de investitii „Construirea unei creșe in 
comuna Grebănu, judetul Buzau” cu suma de 956 mii lei 
 
Autor:  
Senator Dorin - Valeriu BĂDULESCU 
Grupul PMP 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
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2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 

1600. anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

Finantarea obiectivului de investitii „Construirea unei creșe in 
comuna Gura Teghii, judetul Buzau” cu suma de 956 mii lei 
 
Autor:  
Senator Dorin - Valeriu BĂDULESCU 
Grupul PMP 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 

1601. anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

Finantarea obiectivului de investitii „Construirea unei creșe in 
comuna Largu, judetul Buzau” cu suma de 956 mii lei 
 
Autor:  
Senator Dorin - Valeriu BĂDULESCU 
Grupul PMP 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
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construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 

1602. anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

Finantarea obiectivului de investitii „Construirea unei creșe in 
comuna Lopătari, judetul Buzau” cu suma de 956 mii lei 
 
Autor:  
Senator Dorin - Valeriu BĂDULESCU 
Grupul PMP 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 

1603. anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

Finantarea obiectivului de investitii „Construirea unei creșe in 
comuna Luciu, judetul Buzau” cu suma de 956 mii lei 
 
Autor:  
Senator Dorin - Valeriu BĂDULESCU 
Grupul PMP 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
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a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 

1604. anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

Finantarea obiectivului de investitii „Construirea unei creșe in 
comuna Măgura, judetul Buzau” cu suma de 956 mii lei 
 
Autor:  
Senator Dorin - Valeriu BĂDULESCU 
Grupul PMP 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 

1605. anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

Finantarea obiectivului de investitii „Construirea unei creșe in 
comuna Mărăcineni, judetul Buzau” cu suma de 956 mii lei 
 
Autor:  

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
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Senator Dorin - Valeriu BĂDULESCU 
Grupul PMP 

comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 

1606. anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

Finantarea obiectivului de investitii „Construirea unei creșe in 
comuna Mărgăritești, judetul Buzau” cu suma de 956 mii lei 
 
Autor:  
Senator Dorin - Valeriu BĂDULESCU 
Grupul PMP 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 

1607. anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 

Finantarea obiectivului de investitii „Construirea unei creșe in 
comuna Mânzălești, judetul Buzau” cu suma de 956 mii lei 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea creditelor 
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Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

 
Autor:  
Senator Dorin - Valeriu BĂDULESCU 
Grupul PMP 

bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 

1608. anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

Finantarea obiectivului de investitii „Construirea unei creșe in 
comuna Merei, judetul Buzau” cu suma de 956 mii lei 
 
Autor:  
Senator Dorin - Valeriu BĂDULESCU 
Grupul PMP 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 
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1609. anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

Finantarea obiectivului de investitii „Construirea unei creșe in 
comuna Mihăilești, judetul Buzau” cu suma de 956 mii lei 
 
Autor:  
Senator Dorin - Valeriu BĂDULESCU 
Grupul PMP 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 

1610. anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

Finantarea obiectivului de investitii „Construirea unei creșe in 
comuna Movila Banului, judetul Buzau” cu suma de 956 mii 
lei 
 
Autor:  
Senator Dorin - Valeriu BĂDULESCU 
Grupul PMP 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school 
Sursa de finanțare:  
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Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 

1611. anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

Finantarea obiectivului de investitii „Construirea unei creșe in 
comuna Murgești, judetul Buzau” cu suma de 956 mii lei 
 
Autor:  
Senator Dorin - Valeriu BĂDULESCU 
Grupul PMP 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 

1612. anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

Finantarea obiectivului de investitii „Construirea unei creșe in 
comuna Năeni, judetul Buzau” cu suma de 956 mii lei 
 
Autor:  
Senator Dorin - Valeriu BĂDULESCU 
Grupul PMP 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 



 825 

de creșe, grădiniţe și unități after-school 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 

1613. anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

Finantarea obiectivului de investitii „Construirea unei creșe in 
comuna Odăile, judetul Buzau” cu suma de 956 mii lei 
 
Autor:  
Senator Dorin - Valeriu BĂDULESCU 
Grupul PMP 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 

1614. anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

Finantarea obiectivului de investitii „Construirea unei creșe in 
comuna Padina, judetul Buzau” cu suma de 956 mii lei 
 
Autor:  
Senator Dorin - Valeriu BĂDULESCU 
Grupul PMP 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
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“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 

1615. anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

Finantarea obiectivului de investitii „Construirea unei creșe in 
comuna Pardoși, judetul Buzau” cu suma de 956 mii lei 
 
Autor:  
Senator Dorin - Valeriu BĂDULESCU 
Grupul PMP 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 

1616. anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

Finantarea obiectivului de investitii „Construirea unei creșe in 
comuna Pănătău, judetul Buzau” cu suma de 956 mii lei 
 
Autor:  
Senator Dorin - Valeriu BĂDULESCU 
Grupul PMP 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
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2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 

1617. anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

Finantarea obiectivului de investitii „Construirea unei creșe in 
comuna Pârscov, judetul Buzau” cu suma de 956 mii lei 
 
Autor:  
Senator Dorin - Valeriu BĂDULESCU 
Grupul PMP 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 

1618. anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

Finantarea obiectivului de investitii „Construirea unei creșe in 
comuna Pietroasele, judetul Buzau” cu suma de 956 mii lei 
 
Autor:  
Senator Dorin - Valeriu BĂDULESCU 
Grupul PMP 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
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construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 

1619. anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

Finantarea obiectivului de investitii „Construirea unei creșe in 
comuna Podgoria, judetul Buzau” cu suma de 956 mii lei 
 
Autor:  
Senator Dorin - Valeriu BĂDULESCU 
Grupul PMP 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 

1620. anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

Finantarea obiectivului de investitii „Construirea unei creșe in 
comuna Poșta Câlnău, judetul Buzau” cu suma de 956 mii lei 
 
Autor:  
Senator Dorin - Valeriu BĂDULESCU 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului  
Se propune admiterea Motivatia 
amendamentului 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
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comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a.amendamentului, pentru 
satisfacerea necesităţilor privind 
securitatea sanitara si sanatatea publica 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 
 

1621. anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

Finantarea obiectivului de investitii „Construirea unei creșe in 
comuna Puiești, judetul Buzau” cu suma de 956 mii lei 
 
Autor:  
Senator Dorin - Valeriu BĂDULESCU 
Grupul PMP 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
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de creșe, grădiniţe și unități after-school 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 

1622. anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

Finantarea obiectivului de investitii „Construirea unei creșe in 
comuna Racovițeni, judetul Buzau” cu suma de 956 mii lei 
 
Autor:  
Senator Dorin - Valeriu BĂDULESCU 
Grupul PMP 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 

1623. anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

Finantarea obiectivului de investitii „Construirea unei creșe in 
comuna Râmnicelu, judetul Buzau” cu suma de 956 mii lei 
 
Autor:  
Senator Dorin - Valeriu BĂDULESCU 
Grupul PMP 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
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“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 

1624. anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

Finantarea obiectivului de investitii „Construirea unei creșe in 
comuna Robeasca, judetul Buzau” cu suma de 956 mii lei 
 
Autor:  
Senator Dorin - Valeriu BĂDULESCU 
Grupul PMP 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 

1625. anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

Finantarea obiectivului de investitii „Construirea unei creșe in 
comuna Rușețu, judetul Buzau” cu suma de 956 mii lei 
 
Autor:  
Senator Dorin - Valeriu BĂDULESCU 
Grupul PMP 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
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2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 

1626. anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

Finantarea obiectivului de investitii „Construirea unei creșe in 
comuna Săgeata, judetul Buzau” cu suma de 956 mii lei 
 
Autor:  
Senator Dorin - Valeriu BĂDULESCU 
Grupul PMP 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 

1627. anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

Finantarea obiectivului de investitii „Construirea unei creșe in 
comuna Săhăteni, judetul Buzau” cu suma de 956 mii lei 
 
Autor:  
Senator Dorin - Valeriu BĂDULESCU 
Grupul PMP 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
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construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 

1628. anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

Finantarea obiectivului de investitii „Construirea unei creșe in 
comuna Săpoca, judetul Buzau” cu suma de 956 mii lei 
 
Autor:  
Senator Dorin - Valeriu BĂDULESCU 
Grupul PMP 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 

1629. anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

Finantarea obiectivului de investitii „Construirea unei creșe in 
comuna Sărulești, judetul Buzau” cu suma de 956 mii lei 
 
Autor:  
Senator Dorin - Valeriu BĂDULESCU 
Grupul PMP 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
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a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 

1630. anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

Finantarea obiectivului de investitii „Construirea unei creșe in 
comuna Scorțoasa, judetul Buzau” cu suma de 956 mii lei 
 
Autor:  
Senator Dorin - Valeriu BĂDULESCU 
Grupul PMP 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 

1631. anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

Finantarea obiectivului de investitii „Construirea unei creșe in 
comuna Scutelnici, judetul Buzau” cu suma de 956 mii lei 
 
Autor:  

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
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Senator Dorin - Valeriu BĂDULESCU 
Grupul PMP 

comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 

1632. anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

Finantarea obiectivului de investitii „Construirea unei creșe in 
comuna Siriu, judetul Buzau” cu suma de 956 mii lei 
 
Autor:  
Senator Dorin - Valeriu BĂDULESCU 
Grupul PMP 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 

1633. anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 

Finantarea obiectivului de investitii „Construirea unei creșe in 
comuna Smeeni, judetul Buzau” cu suma de 956 mii lei 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea creditelor 
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Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

 
Autor:  
Senator Dorin - Valeriu BĂDULESCU 
Grupul PMP 

bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 

1634. anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

Finantarea obiectivului de investitii „Construirea unei creșe in 
comuna Stâlpu, judetul Buzau” cu suma de 956 mii lei 
 
Autor:  
Senator Dorin - Valeriu BĂDULESCU 
Grupul PMP 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 
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1635. anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

Finantarea obiectivului de investitii „Construirea unei creșe in 
comuna Tisău, judetul Buzau” cu suma de 956 mii lei 
 
Autor:  
Senator Dorin - Valeriu BĂDULESCU 
Grupul PMP 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 

1636. anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

Finantarea obiectivului de investitii „Construirea unei creșe in 
comuna Topliceni, judetul Buzau” cu suma de 956 mii lei 
 
Autor:  
Senator Dorin - Valeriu BĂDULESCU 
Grupul PMP 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school 
Sursa de finanțare:  
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Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 

1637. anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

Finantarea obiectivului de investitii „Construirea unei creșe in 
comuna Țintești, judetul Buzau” cu suma de 956 mii lei 
 
Autor:  
Senator Dorin - Valeriu BĂDULESCU 
Grupul PMP 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 

1638. anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

Finantarea obiectivului de investitii „Construirea unei creșe in 
comuna Ulmeni, judetul Buzau” cu suma de 956 mii lei 
 
Autor:  
Senator Dorin - Valeriu BĂDULESCU 
Grupul PMP 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
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de creșe, grădiniţe și unități after-school 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 

1639. anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

Finantarea obiectivului de investitii „Construirea unei creșe in 
comuna Unguriu, judetul Buzau” cu suma de 956 mii lei 
 
Autor:  
Senator Dorin - Valeriu BĂDULESCU 
Grupul PMP 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 

1640. anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

Finantarea obiectivului de investitii „Construirea unei creșe in 
comuna Vadu Pașii, judetul Buzau” cu suma de 956 mii lei 
 
Autor:  
Senator Dorin - Valeriu BĂDULESCU 
Grupul PMP 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
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“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 

1641. anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

Finantarea obiectivului de investitii „Construirea unei creșe in 
comuna Valea Râmnicului, judetul Buzau” cu suma de 956 
mii lei 
 
Autor:  
Senator Dorin - Valeriu BĂDULESCU 
Grupul PMP 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 

1642. anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

Finantarea obiectivului de investitii „Construirea unei creșe in 
comuna Valea Salciei, judetul Buzau” cu suma de 956 mii lei 
 
Autor:  
Senator Dorin - Valeriu BĂDULESCU 
Grupul PMP 

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



 841 

2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 

1643. anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

Finantarea obiectivului de investitii „Construirea unei creșe in 
comuna Vâlcelele, judetul Buzau” cu suma de 956 mii lei 
 
Autor:  
Senator Dorin - Valeriu BĂDULESCU 
Grupul PMP 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 

1644. anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

Finantarea obiectivului de investitii „Construirea unei creșe in 
comuna Vernești, judetul Buzau” cu suma de 956 mii lei 
 
Autor:  
Senator Dorin - Valeriu BĂDULESCU 
Grupul PMP 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
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construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 

1645. anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

Finantarea obiectivului de investitii „Construirea unei creșe in 
comuna Vintilă Vodă, judetul Buzau” cu suma de 956 mii lei 
 
Autor:  
Senator Dorin - Valeriu BĂDULESCU 
Grupul PMP 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 

1646. anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

Finantarea obiectivului de investitii „Construirea unei creșe in 
comuna Viperești, judetul Buzau” cu suma de 956 mii lei 
 
Autor:  
Senator Dorin - Valeriu BĂDULESCU 
Grupul PMP 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
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a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 

1647. anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

Finantarea obiectivului de investitii „Construirea unei creșe in 
comuna Zărnești, judetul Buzau” cu suma de 956 mii lei 
 
Autor:  
Senator Dorin - Valeriu BĂDULESCU 
Grupul PMP 

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 

1648. anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

Finantarea obiectivului de investitii „Construirea unei creșe in 
comuna Ziduri, judetul Buzau” cu suma de 956 mii lei 
 
Autor:  

Motivatia amendamentului 
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare în vederea asigurării condițiilor 
de creștere și îngrijire a copiilor din 
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Senator Dorin - Valeriu BĂDULESCU 
Grupul PMP 

comună în cadrul unei creșe.  
Având în vedere gradul scăzut de înscriere 
a copiilor în creșe, de doar 3% la nivel 
național, amendamentul va asigura 
construirea unei creșe în fiecare comună, 
conform Programului de Guvernare PSD 
2017 – 2020, Capitolul Politici în 
domeniul educației, Măsura 2 
“Dezvoltarea sistemului de educație 
timpurie”, care prevede construcția a 2.500 
de creșe, grădiniţe și unități after-school 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 

1649. anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

Finantarea obiectivului de investitii „Construirea unei capele 
mortuare in comuna Amaru, judetul Buzau” cu suma de 2.000 
mii lei 
 
 
 
Autor:  
Senator Dorin - Valeriu BĂDULESCU 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului  
Se propune admiterea amendamentului, 
pentru satisfacerea necesităţilor privind 
securitatea sanitara si sanatatea publica 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 
 

1650. anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

Finantarea obiectivului de investitii „Construirea unei capele 
mortuare in comuna Balta Albă, judetul Buzau” cu suma de 
2.000 mii lei 
 
Autor:  
Senator Dorin - Valeriu BĂDULESCU 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului  
Se propune admiterea amendamentului, 
pentru satisfacerea necesităţilor privind 
securitatea sanitara si sanatatea publica 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 
 

1651. anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 

Finantarea obiectivului de investitii „Construirea unei capele 
mortuare in comuna Bălăceanu, judetul Buzau” cu suma de 
2.000 mii lei 

Motivaţia amendamentului  
Se propune admiterea amendamentului, 
pentru satisfacerea necesităţilor privind 
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Autor:  
Senator Dorin - Valeriu BĂDULESCU 
Grupul PMP 

securitatea sanitara si sanatatea publica 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 
 

1652. anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

Finantarea obiectivului de investitii „Construirea unei capele 
mortuare in comuna Beceni, judetul Buzau” cu suma de 2.000 
mii lei 
 
Autor:  
Senator Dorin - Valeriu BĂDULESCU 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului  
Se propune admiterea amendamentului, 
pentru satisfacerea necesităţilor privind 
securitatea sanitara si sanatatea publica 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 
 

1653. anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

Finantarea obiectivului de investitii „Construirea unei capele 
mortuare in comuna Berca, judetul Buzau” cu suma de 2.000 
mii lei 
 
Autor:  
Senator Dorin - Valeriu BĂDULESCU 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului  
Se propune admiterea amendamentului, 
pentru satisfacerea necesităţilor privind 
securitatea sanitara si sanatatea publica 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 
 

1654. anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

Finantarea obiectivului de investitii „Construirea unei capele 
mortuare in comuna Bisoca, judetul Buzau” cu suma de 2.000 
mii lei 
 
Autor:  
Senator Dorin - Valeriu BĂDULESCU 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului  
Se propune admiterea amendamentului, 
pentru satisfacerea necesităţilor privind 
securitatea sanitara si sanatatea publica 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 
 

1655. anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

Finantarea obiectivului de investitii „Construirea unei capele 
mortuare in comuna Blăjani, judetul Buzau” cu suma de 2.000 
mii lei 
 
Autor:  

Motivaţia amendamentului  
Se propune admiterea amendamentului, 
pentru satisfacerea necesităţilor privind 
securitatea sanitara si sanatatea publica 
Sursa de finanțare:  
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Senator Dorin - Valeriu BĂDULESCU 
Grupul PMP 

Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 
 

1656. anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

Finantarea obiectivului de investitii „Construirea unei capele 
mortuare in comuna Boldu, judetul Buzau” cu suma de 2.000 
mii lei 
 
Autor:  
Senator Dorin - Valeriu BĂDULESCU 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului  
Se propune admiterea amendamentului, 
pentru satisfacerea necesităţilor privind 
securitatea sanitara si sanatatea publica 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 
 

1657. anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

Finantarea obiectivului de investitii „Construirea unei capele 
mortuare in comuna Bozioru, judetul Buzau” cu suma de 
2.000 mii lei 
 
Autor:  
Senator Dorin - Valeriu BĂDULESCU 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului  
Se propune admiterea amendamentului, 
pentru satisfacerea necesităţilor privind 
securitatea sanitara si sanatatea publica 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 
 

1658. anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

Finantarea obiectivului de investitii „Construirea unei capele 
mortuare in comuna Brădeanu, judetul Buzau” cu suma de 
2.000 mii lei 
 
Autor:  
Senator Dorin - Valeriu BĂDULESCU 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului  
Se propune admiterea amendamentului, 
pentru satisfacerea necesităţilor privind 
securitatea sanitara si sanatatea publica 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 
 

1659. anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

Finantarea obiectivului de investitii „Construirea unei capele 
mortuare in comuna Brăești, judetul Buzau” cu suma de 2.000 
mii lei 
 
Autor:  
Senator Dorin - Valeriu BĂDULESCU 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului  
Se propune admiterea amendamentului, 
pentru satisfacerea necesităţilor privind 
securitatea sanitara si sanatatea publica 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 
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1660. anexa 3/15/26 

cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

Finantarea obiectivului de investitii „Construirea unei capele 
mortuare in comuna Breaza, judetul Buzau” cu suma de 2.000 
mii lei 
 
Autor:  
Senator Dorin - Valeriu BĂDULESCU 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului  
Se propune admiterea amendamentului, 
pentru satisfacerea necesităţilor privind 
securitatea sanitara si sanatatea publica 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 
 

1661. anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

Finantarea obiectivului de investitii „Construirea unei capele 
mortuare in comuna Buda, judetul Buzau” cu suma de 2.000 
mii lei 
 
Autor:  
Senator Dorin - Valeriu BĂDULESCU 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului  
Se propune admiterea amendamentului, 
pentru satisfacerea necesităţilor privind 
securitatea sanitara si sanatatea publica 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 
 

1662. anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

Finantarea obiectivului de investitii „Construirea unei capele 
mortuare in comuna C A Rosetti, judetul Buzau” cu suma de 
2.000 mii lei 
 
Autor:  
Senator Dorin - Valeriu BĂDULESCU 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului  
Se propune admiterea amendamentului, 
pentru satisfacerea necesităţilor privind 
securitatea sanitara si sanatatea publica 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 
 

1663. anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

Finantarea obiectivului de investitii „Construirea unei capele 
mortuare in comuna Calvini, judetul Buzau” cu suma de 2.000 
mii lei 
 
Autor:  
Senator Dorin - Valeriu BĂDULESCU 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului  
Se propune admiterea amendamentului, 
pentru satisfacerea necesităţilor privind 
securitatea sanitara si sanatatea publica 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 
 

1664. anexa 3/15/26 Finantarea obiectivului de investitii „Construirea unei capele Motivaţia amendamentului  
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cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

mortuare in comuna Cănești, judetul Buzau” cu suma de 2.000 
mii lei 
 
Autor:  
Senator Dorin - Valeriu BĂDULESCU 
Grupul PMP 

Se propune admiterea amendamentului, 
pentru satisfacerea necesităţilor privind 
securitatea sanitara si sanatatea publica 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 
 

1665. anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

Finantarea obiectivului de investitii „Construirea unei capele 
mortuare in comuna Cătina, judetul Buzau” cu suma de 2.000 
mii lei 
 
Autor:  
Senator Dorin - Valeriu BĂDULESCU 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului  
Se propune admiterea amendamentului, 
pentru satisfacerea necesităţilor privind 
securitatea sanitara si sanatatea publica 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 
 

1666. anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

Finantarea obiectivului de investitii „Construirea unei capele 
mortuare in comuna Cernătești, judetul Buzau” cu suma de 
2.000 mii lei 
 
Autor:  
Senator Dorin - Valeriu BĂDULESCU 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului  
Se propune admiterea amendamentului, 
pentru satisfacerea necesităţilor privind 
securitatea sanitara si sanatatea publica 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 
 

1667. anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

Finantarea obiectivului de investitii „Construirea unei capele 
mortuare in comuna Chiliile, judetul Buzau” cu suma de 2.000 
mii lei 
 
Autor:  
Senator Dorin - Valeriu BĂDULESCU 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului  
Se propune admiterea amendamentului, 
pentru satisfacerea necesităţilor privind 
securitatea sanitara si sanatatea publica 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 
 

1668. anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 

Finantarea obiectivului de investitii „Construirea unei capele 
mortuare in comuna Chiojdu, judetul Buzau” cu suma de 
2.000 mii lei 

Motivaţia amendamentului  
Se propune admiterea amendamentului, 
pentru satisfacerea necesităţilor privind 
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Autor:  
Senator Dorin - Valeriu BĂDULESCU 
Grupul PMP 

securitatea sanitara si sanatatea publica 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 
 

1669. anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

Finantarea obiectivului de investitii „Construirea unei capele 
mortuare in comuna Cilibia, judetul Buzau” cu suma de 2.000 
mii lei 
 
Autor:  
Senator Dorin - Valeriu BĂDULESCU 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului  
Se propune admiterea amendamentului, 
pentru satisfacerea necesităţilor privind 
securitatea sanitara si sanatatea publica 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 
 

1670. anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

Finantarea obiectivului de investitii „Construirea unei capele 
mortuare in comuna Cislău, judetul Buzau” cu suma de 2.000 
mii lei 
 
Autor:  
Senator Dorin - Valeriu BĂDULESCU 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului  
Se propune admiterea amendamentului, 
pentru satisfacerea necesităţilor privind 
securitatea sanitara si sanatatea publica 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 
 

1671. anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

Finantarea obiectivului de investitii „Construirea unei capele 
mortuare in comuna Cochirleanca, judetul Buzau” cu suma de 
2.000 mii lei 
 
Autor:  
Senator Dorin - Valeriu BĂDULESCU 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului  
Se propune admiterea amendamentului, 
pentru satisfacerea necesităţilor privind 
securitatea sanitara si sanatatea publica 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 
 

1672. anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

Finantarea obiectivului de investitii „Construirea unei capele 
mortuare in comuna Colți, judetul Buzau” cu suma de 2.000 
mii lei 
 
Autor:  

Motivaţia amendamentului  
Se propune admiterea amendamentului, 
pentru satisfacerea necesităţilor privind 
securitatea sanitara si sanatatea publica 
Sursa de finanțare:  
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Senator Dorin - Valeriu BĂDULESCU 
Grupul PMP 

Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 
 

1673. anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

Finantarea obiectivului de investitii „Construirea unei capele 
mortuare in comuna Costești, judetul Buzau” cu suma de 
2.000 mii lei 
 
Autor:  
Senator Dorin - Valeriu BĂDULESCU 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului  
Se propune admiterea amendamentului, 
pentru satisfacerea necesităţilor privind 
securitatea sanitara si sanatatea publica 
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 
 

1674. anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

Finantarea obiectivului de investitii „Construirea unei capele 
mortuare in comuna Cozieni, judetul Buzau” cu suma de 
2.000 mii lei 
 
Autor:  
Senator Dorin - Valeriu BĂDULESCU 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului  
Se propune admiterea amendamentului, 
pentru satisfacerea necesităţilor privind 
securitatea sanitara si sanatatea publica 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 
 

1675. anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

Finantarea obiectivului de investitii „Construirea unei capele 
mortuare in comuna Florica, judetul Buzau” cu suma de 2.000 
mii lei 
 
Autor:  
Senator Dorin - Valeriu BĂDULESCU 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului  
Se propune admiterea amendamentului, 
pentru satisfacerea necesităţilor privind 
securitatea sanitara si sanatatea publica 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 
 

1676. anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

Finantarea obiectivului de investitii „Construirea unei capele 
mortuare in comuna Gălbinași, judetul Buzau” cu suma de 
2.000 mii lei 
 
Autor:  
Senator Dorin - Valeriu BĂDULESCU 

Motivaţia amendamentului  
Se propune admiterea amendamentului, 
pentru satisfacerea necesităţilor privind 
securitatea sanitara si sanatatea publica 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
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Grupul PMP – etapa a II-a. 
 

1677. anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

Finantarea obiectivului de investitii „Construirea unei capele 
mortuare in comuna Gherseni, judetul Buzau” cu suma de 
2.000 mii lei 
 
Autor:  
Senator Dorin - Valeriu BĂDULESCU 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului  
Se propune admiterea amendamentului, 
pentru satisfacerea necesităţilor privind 
securitatea sanitara si sanatatea publica 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 
 

1678. anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

Finantarea obiectivului de investitii „Construirea unei capele 
mortuare in comuna Ghergheasa, judetul Buzau” cu suma de 
2.000 mii lei 
 
Autor:  
Senator Dorin - Valeriu BĂDULESCU 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului  
Se propune admiterea amendamentului, 
pentru satisfacerea necesităţilor privind 
securitatea sanitara si sanatatea publica 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 
 

1679. anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

Finantarea obiectivului de investitii „Construirea unei capele 
mortuare in comuna Glodeanu Sărat, judetul Buzau” cu suma 
de 2.000 mii lei 
 
Autor:  
Senator Dorin - Valeriu BĂDULESCU 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului  
Se propune admiterea amendamentului, 
pentru satisfacerea necesităţilor privind 
securitatea sanitara si sanatatea publica 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 
 

1680. anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

Finantarea obiectivului de investitii „Construirea unei capele 
mortuare in comuna Glodeanu-Siliștea, judetul Buzau” cu 
suma de 2.000 mii lei 
 
Autor:  
Senator Dorin - Valeriu BĂDULESCU 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului  
Se propune admiterea amendamentului, 
pentru satisfacerea necesităţilor privind 
securitatea sanitara si sanatatea publica, 
precum si cele legate de desfăşurarea 
ceremoniei de înmormântare pentru 
locuitorii din Maieru 
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Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 
 

1681. anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

Finantarea obiectivului de investitii „Construirea unei capele 
mortuare in comuna Grebănu, judetul Buzau” cu suma de 
2.000 mii lei 
 
Autor:  
Senator Dorin - Valeriu BĂDULESCU 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului  
Se propune admiterea amendamentului, 
pentru satisfacerea necesităţilor privind 
securitatea sanitara si sanatatea publica 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 
 

1682. anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

Finantarea obiectivului de investitii „Construirea unei capele 
mortuare in comuna Gura Teghii, judetul Buzau” cu suma de 
2.000 mii lei 
 
Autor:  
Senator Dorin - Valeriu BĂDULESCU 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului  
Se propune admiterea amendamentului, 
pentru satisfacerea necesităţilor privind 
securitatea sanitara si sanatatea publica  
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 
 

1683. anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

Finantarea obiectivului de investitii „Construirea unei capele 
mortuare in comuna Largu, judetul Buzau” cu suma de 2.000 
mii lei 
 
Autor:  
Senator Dorin - Valeriu BĂDULESCU 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului  
Se propune admiterea amendamentului, 
pentru satisfacerea necesităţilor privind 
securitatea sanitara si sanatatea publica 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 
 

1684. anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

Finantarea obiectivului de investitii „Construirea unei capele 
mortuare in comuna Lopătari, judetul Buzau” cu suma de 
2.000 mii lei 
 
Autor:  
Senator Dorin - Valeriu BĂDULESCU 

Motivaţia amendamentului  
Se propune admiterea amendamentului, 
pentru satisfacerea necesităţilor privind 
securitatea sanitara si sanatatea publica 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
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Grupul PMP – etapa a II-a. 
 

1685. anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

Finantarea obiectivului de investitii „Construirea unei capele 
mortuare in comuna Luciu, judetul Buzau” cu suma de 2.000 
mii lei 
 
Autor:  
Senator Dorin - Valeriu BĂDULESCU 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului  
Se propune admiterea amendamentului, 
pentru satisfacerea necesităţilor privind 
securitatea sanitara si sanatatea publica 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 
 

1686. anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

Finantarea obiectivului de investitii „Construirea unei capele 
mortuare in comuna Măgura, judetul Buzau” cu suma de 
2.000 mii lei 
 
Autor:  
Senator Dorin - Valeriu BĂDULESCU 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului  
Se propune admiterea amendamentului, 
pentru satisfacerea necesităţilor privind 
securitatea sanitara si sanatatea publica 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 
 

1687. anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

Finantarea obiectivului de investitii „Construirea unei capele 
mortuare in comuna Mărăcineni, judetul Buzau” cu suma de 
2.000 mii lei 
 
Autor:  
Senator Dorin - Valeriu BĂDULESCU 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului  
Se propune admiterea amendamentului, 
pentru satisfacerea necesităţilor privind 
securitatea sanitara si sanatatea publica 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 
 

1688. anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

Finantarea obiectivului de investitii „Construirea unei capele 
mortuare in comuna Mărgăritești, judetul Buzau” cu suma de 
2.000 mii lei 
 
Autor:  
Senator Dorin - Valeriu BĂDULESCU 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului  
Se propune admiterea amendamentului, 
pentru satisfacerea necesităţilor privind 
securitatea sanitara si sanatatea publica 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 
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1689. anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

Finantarea obiectivului de investitii „Construirea unei capele 
mortuare in comuna Mânzălești, judetul Buzau” cu suma de 
2.000 mii lei 
 
Autor:  
Senator Dorin - Valeriu BĂDULESCU 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului  
Se propune admiterea amendamentului, 
pentru satisfacerea necesităţilor privind 
securitatea sanitara si sanatatea publica 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 
 

1690. anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

Finantarea obiectivului de investitii „Construirea unei capele 
mortuare in comuna Merei, judetul Buzau” cu suma de 2.000 
mii lei 
 
Autor:  
Senator Dorin - Valeriu BĂDULESCU 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului  
Se propune admiterea amendamentului, 
pentru satisfacerea necesităţilor privind 
securitatea sanitara si sanatatea publica 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 
 

1691. anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

Finantarea obiectivului de investitii „Construirea unei capele 
mortuare in comuna Mihăilești, judetul Buzau” cu suma de 
2.000 mii lei 
 
Autor:  
Senator Dorin - Valeriu BĂDULESCU 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului  
Se propune admiterea amendamentului, 
pentru satisfacerea necesităţilor privind 
securitatea sanitara si sanatatea publica 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 
 

1692. anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

Finantarea obiectivului de investitii „Construirea unei capele 
mortuare in comuna Movila Banului, judetul Buzau” cu suma 
de 2.000 mii lei 
 
Autor:  
Senator Dorin - Valeriu BĂDULESCU 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului  
Se propune admiterea amendamentului, 
pentru satisfacerea necesităţilor privind 
securitatea sanitara si sanatatea publica 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 
 

1693. anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 

Finantarea obiectivului de investitii „Construirea unei capele 
mortuare in comuna Murgești, judetul Buzau” cu suma de 

Motivaţia amendamentului  
Se propune admiterea amendamentului, 
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Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

2.000 mii lei 
 
Autor:  
Senator Dorin - Valeriu BĂDULESCU 
Grupul PMP 

pentru satisfacerea necesităţilor privind 
securitatea sanitara si sanatatea publica 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 
 

1694. anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

Finantarea obiectivului de investitii „Construirea unei capele 
mortuare in comuna Năeni, judetul Buzau” cu suma de 2.000 
mii lei 
 
Autor:  
Senator Dorin - Valeriu BĂDULESCU 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului  
Se propune admiterea amendamentului, 
pentru satisfacerea necesităţilor privind 
securitatea sanitara si sanatatea publica 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 
 

1695. anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

Finantarea obiectivului de investitii „Construirea unei capele 
mortuare in comuna Odăile, judetul Buzau” cu suma de 2.000 
mii lei 
 
Autor:  
Senator Dorin - Valeriu BĂDULESCU 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului  
Se propune admiterea amendamentului, 
pentru satisfacerea necesităţilor privind 
securitatea sanitara si sanatatea publica 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 
 

1696. anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

Finantarea obiectivului de investitii „Construirea unei capele 
mortuare in comuna Padina, judetul Buzau” cu suma de 2.000 
mii lei 
 
Autor:  
Senator Dorin - Valeriu BĂDULESCU 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului  
Se propune admiterea amendamentului, 
pentru satisfacerea necesităţilor privind 
securitatea sanitara si sanatatea publica 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 
 

1697. anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

Finantarea obiectivului de investitii „Construirea unei capele 
mortuare in comuna Pardoși, judetul Buzau” cu suma de 2.000 
mii lei 
 

Motivaţia amendamentului  
Se propune admiterea amendamentului, 
pentru satisfacerea necesităţilor privind 
securitatea sanitara si sanatatea publica 
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Autor:  
Senator Dorin - Valeriu BĂDULESCU 
Grupul PMP 

Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 
 

1698. anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

Finantarea obiectivului de investitii „Construirea unei capele 
mortuare in comuna Pănătău, judetul Buzau” cu suma de 
2.000 mii lei 
 
Autor:  
Senator Dorin - Valeriu BĂDULESCU 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului  
Se propune admiterea amendamentului, 
pentru satisfacerea necesităţilor privind 
securitatea sanitara si sanatatea publica 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 
 

1699. anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

Finantarea obiectivului de investitii „Construirea unei capele 
mortuare in comuna Pârscov, judetul Buzau” cu suma de 
2.000 mii lei 
 
Autor:  
Senator Dorin - Valeriu BĂDULESCU 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului  
Se propune admiterea amendamentului, 
pentru satisfacerea necesităţilor privind 
securitatea sanitara si sanatatea publica 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 
 

1700. anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

Finantarea obiectivului de investitii „Construirea unei capele 
mortuare in comuna Pietroasele, judetul Buzau” cu suma de 
2.000 mii lei 
 
Autor:  
Senator Dorin - Valeriu BĂDULESCU 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului  
Se propune admiterea amendamentului, 
pentru satisfacerea necesităţilor privind 
securitatea sanitara si sanatatea publica 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 
 

1701. anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

Finantarea obiectivului de investitii „Construirea unei capele 
mortuare in comuna Podgoria, judetul Buzau” cu suma de 
2.000 mii lei 
 
Autor:  
Senator Dorin - Valeriu BĂDULESCU 

Motivaţia amendamentului  
Se propune admiterea amendamentului, 
pentru satisfacerea necesităţilor privind 
securitatea sanitara si sanatatea publica 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
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Grupul PMP – etapa a II-a. 
 

1702. anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

Finantarea obiectivului de investitii „Construirea unei capele 
mortuare in comuna Poșta Câlnău, judetul Buzau” cu suma de 
2.000 mii lei 
 
Autor:  
Senator Dorin - Valeriu BĂDULESCU 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului  
Se propune admiterea amendamentului, 
pentru satisfacerea necesităţilor privind 
securitatea sanitara si sanatatea publica 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 
 

1703. anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

Finantarea obiectivului de investitii „Construirea unei capele 
mortuare in comuna Puiești, judetul Buzau” cu suma de 2.000 
mii lei 
 
Autor:  
Senator Dorin - Valeriu BĂDULESCU 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului  
Se propune admiterea amendamentului, 
pentru satisfacerea necesităţilor privind 
securitatea sanitara si sanatatea publica 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 
 

1704. anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

Finantarea obiectivului de investitii „Construirea unei capele 
mortuare in comuna Racovițeni, judetul Buzau” cu suma de 
2.000 mii lei 
 
Autor:  
Senator Dorin - Valeriu BĂDULESCU 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului  
Se propune admiterea amendamentului, 
pentru satisfacerea necesităţilor privind 
securitatea sanitara si sanatatea publica  
 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 
 

1705. anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

Finantarea obiectivului de investitii „Construirea unei capele 
mortuare in comuna Râmnicelu, judetul Buzau” cu suma de 
2.000 mii lei 
 
Autor:  
Senator Dorin - Valeriu BĂDULESCU 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului  
Se propune admiterea amendamentului, 
pentru satisfacerea necesităţilor privind 
securitatea sanitara si sanatatea publica 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 
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1706. anexa 3/15/26 

cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

Finantarea obiectivului de investitii „Construirea unei capele 
mortuare in comuna Robeasca, judetul Buzau” cu suma de 
2.000 mii lei 
 
Autor:  
Senator Dorin - Valeriu BĂDULESCU 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului  
Se propune admiterea amendamentului, 
pentru satisfacerea necesităţilor privind 
securitatea sanitara si sanatatea publica 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 
 

1707. anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

Finantarea obiectivului de investitii „Construirea unei capele 
mortuare in comuna Rușețu, judetul Buzau” cu suma de 2.000 
mii lei 
 
Autor:  
Senator Dorin - Valeriu BĂDULESCU 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului  
Se propune admiterea amendamentului, 
pentru satisfacerea necesităţilor privind 
securitatea sanitara si sanatatea publica 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 
 

1708. anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

Finantarea obiectivului de investitii „Construirea unei capele 
mortuare in comuna Săgeata, judetul Buzau” cu suma de 
2.000 mii lei 
 
Autor:  
Senator Dorin - Valeriu BĂDULESCU 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului  
Se propune admiterea amendamentului, 
pentru satisfacerea necesităţilor privind 
securitatea sanitara si sanatatea publica 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 
 

1709. anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

Finantarea obiectivului de investitii „Construirea unei capele 
mortuare in comuna Săhăteni, judetul Buzau” cu suma de 
2.000 mii lei 
 
Autor:  
Senator Dorin - Valeriu BĂDULESCU 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului  
Se propune admiterea amendamentului, 
pentru satisfacerea necesităţilor privind 
securitatea sanitara si sanatatea publica 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 
 

1710. anexa 3/15/26 Finantarea obiectivului de investitii „Construirea unei capele Motivaţia amendamentului  
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cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

mortuare in comuna Săpoca, judetul Buzau” cu suma de 2.000 
mii lei 
 
Autor:  
Senator Dorin - Valeriu BĂDULESCU 
Grupul PMP 

Se propune admiterea amendamentului, 
pentru satisfacerea necesităţilor privind 
securitatea sanitara si sanatatea publica 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 
 

1711. anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

Finantarea obiectivului de investitii „Construirea unei capele 
mortuare in comuna Sărulești, judetul Buzau” cu suma de 
2.000 mii lei 
 
Autor:  
Senator Dorin - Valeriu BĂDULESCU 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului  
Se propune admiterea amendamentului, 
pentru satisfacerea necesităţilor privind 
securitatea sanitara si sanatatea publica 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 
 

1712. anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

Finantarea obiectivului de investitii „Construirea unei capele 
mortuare in comuna Scorțoasa, judetul Buzau” cu suma de 
2.000 mii lei 
 
Autor:  
Senator Dorin - Valeriu BĂDULESCU 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului  
Se propune admiterea amendamentului, 
pentru satisfacerea necesităţilor privind 
securitatea sanitara si sanatatea publica 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 
 

1713. anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

Finantarea obiectivului de investitii „Construirea unei capele 
mortuare in comuna Scutelnici, judetul Buzau” cu suma de 
2.000 mii lei 
 
Autor:  
Senator Dorin - Valeriu BĂDULESCU 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului  
Se propune admiterea amendamentului, 
pentru satisfacerea necesităţilor privind 
securitatea sanitara si sanatatea publica 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 
 

1714. anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 

Finantarea obiectivului de investitii „Construirea unei capele 
mortuare in comuna Siriu, judetul Buzau” cu suma de 2.000 
mii lei 

Motivaţia amendamentului  
Se propune admiterea amendamentului, 
pentru satisfacerea necesităţilor privind 
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Autor:  
Senator Dorin - Valeriu BĂDULESCU 
Grupul PMP 

securitatea sanitara si sanatatea publica 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 
 

1715. anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

Finantarea obiectivului de investitii „Construirea unei capele 
mortuare in comuna Smeeni, judetul Buzau” cu suma de 2.000 
mii lei 
 
Autor:  
Senator Dorin - Valeriu BĂDULESCU 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului  
Se propune admiterea amendamentului, 
pentru satisfacerea necesităţilor privind 
securitatea sanitara si sanatatea publica 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 
 

1716. anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

Finantarea obiectivului de investitii „Construirea unei capele 
mortuare in comuna Stâlpu, judetul Buzau” cu suma de 2.000 
mii lei 
 
Autor:  
Senator Dorin - Valeriu BĂDULESCU 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului  
Se propune admiterea amendamentului, 
pentru satisfacerea necesităţilor privind 
securitatea sanitara si sanatatea publica 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 
 

1717. anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

Finantarea obiectivului de investitii „Construirea unei capele 
mortuare in comuna Tisău, judetul Buzau” cu suma de 2.000 
mii lei 
 
Autor:  
Senator Dorin - Valeriu BĂDULESCU 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului  
Se propune admiterea amendamentului, 
pentru satisfacerea necesităţilor privind 
securitatea sanitara si sanatatea publica 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 
 

1718. anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

Finantarea obiectivului de investitii „Construirea unei capele 
mortuare in comuna Topliceni, judetul Buzau” cu suma de 
2.000 mii lei 
 
Autor:  

Motivaţia amendamentului  
Se propune admiterea amendamentului, 
pentru satisfacerea necesităţilor privind 
securitatea sanitara si sanatatea publica 
Sursa de finanțare:  
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Senator Dorin - Valeriu BĂDULESCU 
Grupul PMP 

Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 
 

1719. anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

Finantarea obiectivului de investitii „Construirea unei capele 
mortuare in comuna Țintești, judetul Buzau” cu suma de 2.000 
mii lei 
 
Autor:  
Senator Dorin - Valeriu BĂDULESCU 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului  
Se propune admiterea amendamentului, 
pentru satisfacerea necesităţilor privind 
securitatea sanitara si sanatatea publica 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 
 

1720. anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

Finantarea obiectivului de investitii „Construirea unei capele 
mortuare in comuna Ulmeni, judetul Buzau” cu suma de 2.000 
mii lei 
 
Autor:  
Senator Dorin - Valeriu BĂDULESCU 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului  
Se propune admiterea amendamentului, 
pentru satisfacerea necesităţilor privind 
securitatea sanitara si sanatatea publica 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 
 

1721. anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

Finantarea obiectivului de investitii „Construirea unei capele 
mortuare in comuna Unguriu, judetul Buzau” cu suma de 
2.000 mii lei 
 
Autor:  
Senator Dorin - Valeriu BĂDULESCU 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului  
Se propune admiterea amendamentului, 
pentru satisfacerea necesităţilor privind 
securitatea sanitara si sanatatea publica 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 
 

1722. anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

Finantarea obiectivului de investitii „Construirea unei capele 
mortuare in comuna Vadu Pașii, judetul Buzau” cu suma de 
2.000 mii lei 
 
Autor:  
Senator Dorin - Valeriu BĂDULESCU 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului  
Se propune admiterea amendamentului, 
pentru satisfacerea necesităţilor privind 
securitatea sanitara si sanatatea publica 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 
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1723. anexa 3/15/26 

cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

Finantarea obiectivului de investitii „Construirea unei capele 
mortuare in comuna Valea Râmnicului, judetul Buzau” cu 
suma de 2.000 mii lei 
 
Autor:  
Senator Dorin - Valeriu BĂDULESCU 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului  
Se propune admiterea amendamentului, 
pentru satisfacerea necesităţilor privind 
securitatea sanitara si sanatatea publica 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 
 

1724. anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

Finantarea obiectivului de investitii „Construirea unei capele 
mortuare in comuna Valea Salciei, judetul Buzau” cu suma de 
2.000 mii lei 
 
Autor:  
Senator Dorin - Valeriu BĂDULESCU 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului  
Se propune admiterea amendamentului, 
pentru satisfacerea necesităţilor privind 
securitatea sanitara si sanatatea publica 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 
 

1725. anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

Finantarea obiectivului de investitii „Construirea unei capele 
mortuare in comuna Vâlcelele, judetul Buzau” cu suma de 
2.000 mii lei 
 
Autor:  
Senator Dorin - Valeriu BĂDULESCU 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului  
Se propune admiterea amendamentului, 
pentru satisfacerea necesităţilor privind 
securitatea sanitara si sanatatea publica 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 
 

1726. anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

Finantarea obiectivului de investitii „Construirea unei capele 
mortuare in comuna Vernești, judetul Buzau” cu suma de 
2.000 mii lei 
 
Autor:  
Senator Dorin - Valeriu BĂDULESCU 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului  
Se propune admiterea amendamentului, 
pentru satisfacerea necesităţilor privind 
securitatea sanitara si sanatatea publica 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 
 

1727. anexa 3/15/26 Finantarea obiectivului de investitii „Construirea unei capele Motivaţia amendamentului  
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cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

mortuare in comuna Vintilă Vodă, judetul Buzau” cu suma de 
2.000 mii lei 
 
Autor:  
Senator Dorin - Valeriu BĂDULESCU 
Grupul PMP 

Se propune admiterea amendamentului, 
pentru satisfacerea necesităţilor privind 
securitatea sanitara si sanatatea publica 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 
 

1728. anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

Finantarea obiectivului de investitii „Construirea unei capele 
mortuare in comuna Viperești, judetul Buzau” cu suma de 
2.000 mii lei 
 
Autor:  
Senator Dorin - Valeriu BĂDULESCU 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului  
Se propune admiterea amendamentului, 
pentru satisfacerea necesităţilor privind 
securitatea sanitara si sanatatea publica 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 

1729. anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

Finantarea obiectivului de investitii „Construirea unei capele 
mortuare in comuna Zărnești, judetul Buzau” cu suma de 
2.000 mii lei 
 
Autor:  
Senator Dorin - Valeriu BĂDULESCU 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului  
Se propune admiterea amendamentului, 
pentru satisfacerea necesităţilor privind 
securitatea sanitara si sanatatea publica  
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 

1730. anexa 3/15/26 
cod program 1725 “Programul Național de 
Dezvoltare Locală Etapa a II-a” 
 

Finantarea obiectivului de investitii „Construirea unei capele 
mortuare in comuna Ziduri, judetul Buzau” cu suma de 2.000 
mii lei 
 
Autor:  
Senator Dorin - Valeriu BĂDULESCU 
Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului  
Se propune admiterea amendamentului, 
pentru satisfacerea necesităţilor privind 
securitatea sanitara si sanatatea publica 
Sursa de finanțare:  
Programul National de Dezvoltare Locala 
– etapa a II-a. 

1731. Anexa nr. 3/15/02  
” Bugetul pe capitole, subcapitole, 
paragrafe, titluri de cheltuieli, articole si 
alineate pe anii 2016-2021(sume alocate 
din bugetul de stat)” 
Capitolul 51.01 denumire indicator: 

Se propune diminiuarea creditelor bugetare și de angajament 
pentru anul 2018 cu suma de 300.000 mii lei la titlul 51 
“Transferuri între unități ale administrației publice”, alineatul 
51.01.01 Transferuri către instituții publice și majorarea 
creditelor bugetare la capitolul 70.01 “Locuințe, Servicii și 
Dezvoltare Publică” la titlul 51 “Transferuri între unități ale 

Urmare modificării regimului de finanțare 
al Agenției Naționale de Cadastru și 
Publicitate Imobiliară potrivit art. 35 din 
Ordonanța de Urgență  nr. 90/2017,  
privind unele măsuri fiscal-bugetare, 
modificarea și completarea unor acte 
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“Autorități publice și acțiuni externe” 
Capitolul 70.01 “Locuințe, Servicii și 
Dezvoltare Publică” la titlul 51 
“Transferuri între unități ale administrației 
publice”, alineatul 51.02.38 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală”. 
  

administrației publice”, alineatul 51.02.38 “Programul 
Național de Dezvoltare Locală”. 
 
 
 
Autorul amendamentului: 
Deputat PSD Ion Călin 
 
 
 

normative și prorogarea unor termene,  se 
diminuează subvenția alocată de la bugetul 
de stat acestei instituții cu suma de 300.000 
mii lei. 
Sumele ce se propun a fi reduse vor fi 
utilizate pentru finanțarea Programului 
Național De Dezvoltare Locală. Prezentul 
amendament nu generează influențe 
financiare suplimentare asupra bugetului. 
 

1732. Anexa 3/15/15 
“Sinteza bugetelor centralizate ale 
instituțiilor publice finanțate parțial din 
venituri proprii 
pe anii 2016-2021” 
Capitolul 5110 – titlul 51 și 70 
 

Se propune modificarea acestei anexe pentru a se pune în 
acord cu amendamentul de la punctul 1 
 
Autorul amendamentului: 
Deputat PSD Ion Călin 
 

 

1733. Anexa 3/15/27 
Creditele bugetare pe anul 2018 
Cod program 1284 Programul Național 
de Dezvoltare Locală 
Capitolul 70.01“Locuințe, Servicii și 
Dezvoltare Publică” la titlul 51 
“Transferuri între unități ale administrației 
publice” 
 

Se propune modificarea acestei anexe pentru a se pune în 
acord cu amendamentul de la punctul 1 
 
 
 
Autorul amendamentului: 
Deputat PSD Ion Călin 
 

 

1734. Anexa nr. 3 / 48 / 02 - Autoritatea 
Electorală Permanentă, 
Capitolul 5001, Grupă/ titlu 59 - TITLUL 
XI ALTE CHELTUIELI, Articolul 03 - 
Finanțarea partidelor politice, II – Credite 
bugetare, 38.452 mii lei 

Se propune majorarea sumei de alocate Finanțării partidelor 
politice în proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2018, 
Anexa nr. 3 / 48 / 02 - Autoritatea Electorală Permanentă, la 
Capitolul 5001, Grupă/ titlu 59 - TITLUL XI ALTE 
CHELTUIELI, Articolul 03 – Finanțarea partidelor politice, II 
– Credite bugetare cu suma de 16.548 mii lei pentru a atinge 
pragul de 0,04% din veniturile la bugetul de stat pentru anul 
2018 potrivit Anexei 1 la proiectul Legii bugetului de stat pe 

Având în vedere evoluția finanțării 
partidelor politice din ultimii 10 ani, 
atingerea pragului de 0,04% din veniturile 
la bugetul de stat în Legea bugetul de stat 
în anul 2017, precum și evoluția legislației 
electorale, cred că acest prag trebuie 
menținut sau chiar îmbunătățit pentru a 
asigura o mai mare independență a 
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anul 2018, în sumă nominală de 55.000 mii lei, o creștere de 
30,08% față de proiectul de lege propus de Guvern pentru 
acest articol. 
 
Autor: Drăghici Mircea – Gheorghe 
 
Grupul Parlamentar al Partidului Social Democrat – 
Camera Deputaților 
 

partidelor politice care beneficiază de 
aplicabilitatea art.18 din Legea 334/2006 
privind finanțarea activității partidelor 
politice și a campaniilor electorale, în ce 
privește finanțarea acestora pentru 
activitatea curentă. 
/  
Bugetul de stat 

1735. Anexa nr. 4 
SUME defalcate din taxa pe valoarea 
adăugată pentru finanţarea cheltuielilor 
descentralizate la nivelul județelor, pentru 
anul 2018. 

Se propune suplimentarea din Legea Bugetului de Stat pe 
anul 2018 a sumei prevăzute în Anexa 4, cu suma de 
40.000 mii lei pentru creșterile salariale din domeniul 
asistenței sociale 
Judeţul SIBIU 
 
 
 
Autorii amendamentului: 
Deputat PNL Raluca Turcan 
Deputat PNL Nicolae Neagu 
Deputat PNL Contantin Șovăială 
Senator PNL Mircea Cazan 
Grupurile parlamentare ale PNL din Camera Deputaților 
și Senat 
 
 
 

Se solicită suplimentarea fondurilor 
necesare pentru creșerile salariale din 
domeniul asistenței sociale. 
 
 
 Diminuarea cu suma de 40.000  mii lei  a 
sumelor prevăzute la Anexa nr.4 
MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE 
- ACȚIUNI GENERALE 

1736. Anexa 4 SUME defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru finanţarea 
cheltuielilor descentralizate la nivelul 
judeţelor, pe anul 2018 şi estimări pe anii 
2019-2021 

Se propune suplimentarea Anexei 4, capitolul Învăţământul 
special şi centrele judeţene de  
resurse şi asistenţă  
educaţională cu suma de 15.000 mii lei pentru judeţul Iaşi 
 
Autor:  
 

Fondurile alocate de către Guvern pentru 
judeţul Iaşi pentru acest capitol nu asigură 
nici pe departe o bună funcţionare a 
sistemului de învăţământ special, sumele 
distribuite asigurând doar în proporţie de 
65% buna funcţionalitate a unităţilor 
şcolare dedicate învăţământului special, a 
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Deputat Petru Movilă 
Grupul PMP 
 

centrelor judeţene de resurse şi asistenţă 
educaţională 
 
Sursa de finanțare:  
 
Fondul de rezervă bugetară la dispoziția 
Guvernului 
 
 

1737. Anexa nr. 4 - Sume defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru finanțarea 
cheltuielilor descentralizate la nivelul 
județelor, pe anul 2018 și estimări pe anii 
2019-2021 
 

mii lei
21. HARGHITA                                           
  
TOTAL:   39.746 
susținerea sistemului de protecție a 
copilului    19.687 
susținerea centrelor publice pentru 
persoane adulte cu handicap     5.930 
Programul pentru școli al României  

5.401

Propunem majorarea sumelor alocate astfel încât să fie 
acoperit necesarul pentru anul 2018: 
 
 
 

mii lei
21. HARGHITA                   
 
TOTAL:            70.811 

31.873

8.077

8.648

Autori: 
Seres Dénes, Csoma Botond, Korodi Attila, Kelemen Hunor, 
Sebestyén Csaba, Benedek Zacharie, Bende Sándor, Erdei D. 
István – deputați UDMR 
Tánczos Barna, Cseke Attila, Verestoy Attila – senatori 
UDMR 

Propunerile de modificare pentru 
categoriile de cheltuieli menționate în 
anexa nr. 4 se bazează pe prevederile 
legale referitoare la stabilirea drepturilor 
salariale, precum și pe prevederile 
Hotărârii Guvernului nr. 978/2015 privind 
aprobarea standardelor minime de cost 
pentru serviciile sociale şi a nivelului 
venitului lunar pe membru de familie în 
baza căruia se stabileşte contribuţia lunară 
de întreţinere datorată de către susţinătorii 
legali ai persoanelor vârstnice din centrele 
rezidenţiale. standarde de cost. 
În afară de cheltuielile menționate expres 
în anexă, din sumele defalcate din TVA 
pentru finanțarea cheltuielilor 
descentralizate la nivelul județului sunt 
finanțate serviciile publice comunitare de 
evidență a persoanelor de sub autoritatea 
consiliilor județene. În cazul județului 
Harghita cheltuielile cu finanțarea acestui 
serviciu se ridica la suma de 1.390 mii lei. 
Totodată, pentru plata contribuțiilor pentru 
personalul neclerieal angajat în unitățile de 
cult din țară este necesară suma de 8.976 
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mii lei pentru asigurarea contribuției 
salarizării a celor 385 posturi pentru 
personalul neclerical, luând în calcul 
salariu minim de 1.900 lei/luna și 
contribuțiile aferente. 
În prezent sunt aprobate 350 de posturi și 
propunem majorarea cu 35 de posturi. 
Menționăm că în  momentul de față 
Consiliul Județean Harghita finanțează din 
veniturile proprii 35 de posturi. 
Sursa: Anexa 3/65 Ministerul Finanţelor 
Publice-Acţiuni Generale 
8001 Acțiuni generale economice și 
comerciale și de muncă 
01 Acțiuni generale economice și 
comerciale 
12 Ajutoare de stat 

1738. Anexa nr. 4 - Sume defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru finanțarea 
cheltuielilor descentralizate la nivelul 
județelor, pe anul 2018 și estimări pe anii 
2019-2021 
 
34. SIBIU 
 
Propuneri 2018.... 
TOTAL ..........67.021 mii lei 

Propunem majorarea sumelor alocate astfel încât să fie 
acoperit necesarul pentru anul 2018: 
 
 
 
34. SIBIU 
 
Propuneri 2018.... 
TOTAL ..........107.021 mii lei 
 
Autori: 
Benedek Zacharie, Seres Dénes, Csoma Botond, Erdei D. 
István – deputați UDMR 
Tánczos Barna, Cseke Attila – senatori UDMR 

Necesarul solicitat este fundamentat pe 
numărul beneficiarilor, pe standarde de 
cost stabilite potrivit legii, precum și pe 
modificările legislative în vigoare în 2018 
legate de creșterile salariale din domeniul 
asistenței sociale, creșteri prevăzute prin 
Legea nr.250/2016 privind aprobarea 
Ordonanței de urgență a Guvernului 
nr.20/2016 privind salarizarea personalului 
din domeniul asistenței sociale și a Legii 
cadru nr.153/2017 privind salarizarea 
personalului plătit din fonduri publice. 
Sursa: Anexa 3/65 Ministerul Finanţelor 
Publice-Acţiuni Generale 
8001 Acțiuni generale economice și 
comerciale și de muncă 
01 Acțiuni generale economice și 
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comerciale 
12 Ajutoare de stat 
 

1739. Anexa 5 SUME defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru finanţarea 
cheltuielilor descentralizate la nivelul 
judeţelor, pe anul 2018 şi estimări pe anii 
2019-2021 

Se propune suplimentarea Anexei 5, capitolul Finanţarea 
unităţilor de învaţământ  special şi a centrelor județene de 
resurse și asistență educațională pentru cheltuielile prevăzute 
la art.104 alin.2 lit.b) -d) din Legea educației naționale 
nr.1/2011cu suma de 7.000 mii lei pentru judeţul Iaşi 
 
Autor:  
 
Deputat Petru Movilă 
Grupul PMP 
 

Fondurile alocate de către Guvern pentru 
judeţul Iaşi pentru acest capitol nu asigură 
nici pe departe o bună funcţionare a 
sistemului de învăţământ special, sumele 
distribuite asigurând doar în proporţie de 
65% buna funcţionalitate a unităţilor 
şcolare dedicate învăţământului special, a 
centrelor judeţene de resurse şi asistenţă 
educaţională 
 
Sursa de finanțare:  
Fondul de rezervă bugetară la dispoziția 
Guvernului 
 

1740. Anexa nr. 6 
SUME defalcate din taxa pe valoarea 
adăugată pentru finanţarea cheltuielilor 
privind drumurile judeţene şi comunale 
pentru anul 2018 şi estimări pe anii 2018-
2020 

Se propune suplimentarea din Legea Bugetului de Stat pe 
anul 2018 a sumei prevăzute în Anexa 6, nr. Crt. 34 – 
SIBIU, cu suma de 5.500 mii lei pentru finanţarea 
modernizării drumurilor judeţene. 
Judeţul SIBIU 
 
 
 
 
 
 
Autorii amendamentului: 
Deputat PNL Raluca Turcan 
Deputat PNL Nicolae Neagu 
Deputat PNL Contantin Șovăială 
Senator PNL Mircea Cazan 
Grupurile parlamentare ale PNL din Camera Deputaților 

Se solicită suplimentarea fondurilor 
necesare pentru modernizarea şi asfaltarea 
drumurilor județene și comunale.  
Solicităm admiterea amendamentului având 
în vedere faptul că rețeaua de drumuri județene și 
comunale din județul Sibiu este de 1.350 km iar 
starea lor de viabilitate trebuie întreținută 
permanent suma alocată prin proiectul de  buget pe 
anul 2018  este insuficientă, reprezentând doar o 
medie de 6,73 mii lei intervenție/ km. 
 
Sursa de finanţare:  
 
Diminuarea cu suma de 5.500 mii lei a 
sumelor prevăzute la Anexa nr.3/65/ 
MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE 
- ACȚIUNI GENERALE 
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și Senat 
1741. Anexa nr. 6  

SUME defalcate din taxa pe valoarea 
adăugată pentru finanţarea cheltuielilor 
privind drumurile judeţene şi comunale 
pentru anul 2018 şi estimări pe anii 2019-
2021, poziția 32, județ Satu Mare 

Se propune suplimentarea sumei cu 10.000 mii lei în vederea 
întreținerii drumurilor județene în Judeţul Satu Mare. 
 
Autorii amendamentului:  
Deputat PNL Romeo Nicoară 
Grupurile Parlamentare reunite ale PNL 

Avind in vedere durata foarte mare a 
solutionarii contestatiilor la licitatiile pt 
executia si reabilitarea drumurilor 
judetene, uzura acetora este avansata. 
Lucrari de intretinere si reabilitare au 
inceput abia in august 2017. Din acest 
motiv solicitam suplimentarea bugetului 
judetului cu suma de 10000 mii lei in 
vederea finalizarii lucrarilor la drumurile 
judetene. 
 
Sursa de finanţare:  
Prin redistribuire de la Anexa Nr. 3/65/ 
MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE 
- ACTIUNI GENERALE/ Capitol 
5000/Grupa 30/TITLUL III DOBANZI 

1742. Anexa nr. 6  
SUME defalcate din taxa pe valoarea 
adăugată pentru finanţarea cheltuielilor 
privind drumurile judeţene şi comunale 
pentru anul 2018 şi estimări pe anii 2019-
2021, poziția 32, județ Satu Mare 

Se propune suplimentarea sumei cu 1.000 mii lei pentru studiu 
de fezabilitate si proiect tehnic la drumul de legatura limita de 
judet Satu Mare- Maramures, DJ 196A, între localitățile 
Soconzel ( SM) și Corni (MM), Judeţul Satu Mare. 
 
Autorii amendamentului:  
Deputat PNL Romeo Nicoară 
Grupurile Parlamentare reunite ale PNL 

Înfiintarea drumului de legatura intre cele 
doua judete, intre localitatile Soconzel din 
jud Satu Mare si Corni din judetul 
Maramures, permite conectarea judetelor 
vecine si asigura posibilitati de dezvoltare 
economica a zonei Codrului, care este 
foarte saraca.  
Dezvoltarea acestui drum de legatura 
permite infiintarea de activitati economice 
in domeniul comertului, agricultuii, 
zootehniei, etc. 
 
Sursa de finanţare: Prin redistribuire de la 
Anexa nr.3/65/MINISTERUL 
FINANTELOR PUBLICE - ACTIUNI 
GENERALE/ Capitol 5000/Grupa 
30/TITLUL III DOBANZI 
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1743. Anexa nr. 6  
SUME defalcate din taxa pe valoarea 
adăugată pentru finanţarea cheltuielilor 
privind drumurile judeţene şi comunale 
pentru anul 2018 şi estimări pe anii 2019-
2021 

Se propune suplimentarea sumei prevăzute la Anexa nr. 6, nr. 
crt. 39, Vaslui, cu suma de 367 mii lei, aferentă cheltuielilor 
pentru reabilitarea și modernizarea drumului comunal DC84 și 
a străzilor rurale din comuna Băcani, județul Vaslui.  
 
 
Inițiator: 
Daniel Olteanu – Deputat PNL 
Grupurile parlamentare ale PNL din Camera Deputaților 
și Senat 
 

Este necesară îmbunătăţirea infrastructurii 
de transport în comuna Băcani, astfel încât 
să fie reduse influențele negative asupra 
mediului, condițiilor de trafic rutier, 
precum și confortului populaţiei din 
această comună, facilitând în acelaşi timp 
accesul la Drumul European 581. Conform 
datelor publice, obiectivul nu beneficiază 
de finanţare nici din fonduri europene, nici 
prin PNDL. 
 
 
 
Sursa de finanţare: Diminuarea cu suma 
de 367 mii lei a sumelor prevăzute la 
Anexa nr.7, Sume defalcate din TVA 
pentru echilibrarea bugetelor locale, 
diminuate cu 1/2 din excedentul la data de 
31.12.2016, municipiul Bucureşti 

1744. Anexa nr. 6  
SUME defalcate din taxa pe valoarea 
adăugată pentru finanţarea cheltuielilor 
privind drumurile judeţene şi comunale 
pentru anul 2018 şi estimări pe anii 2019-
2021 

Se propune suplimentarea sumei prevăzute la Anexa nr. 6, nr. 
crt. 39, Vaslui, cu suma de 1.100 mii lei pentru finalizarea 
lucrărilor de stabilizare a ravenei din localitatea Odaia 
Bursucani și pentru consolidarea drumului comunal DC 75 
Odaia Bursucani, comuna Grivița, județul Vaslui.  
 
Inițiator: 
Daniel Olteanu – Deputat PNL 
Grupurile parlamentare ale PNL din Camera Deputaților 
și Senat 
 

Este necesară continuarea şi finalizarea 
lucrărilor pentru acest proiect, neeligibil pe 
fonduri europene şi nefinanţat nici prin 
PNDL. Suma necesară este imposibil de 
asigurat de la bugetul local, iar 
nefinalizarea acestui proiect duce la riscul 
izolării totale a unor comunităţi întregi, din 
cauza fenomenelor naturale.  
 
 
Sursa de finanţare: Diminuarea cu suma 
de 1.100 mii lei a sumelor prevăzute la 
Anexa nr.7, Sume defalcate din TVA 
pentru echilibrarea bugetelor locale, 
diminuate cu 1/2 din excedentul la data de 
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31.12.2016, municipiul Bucureşti 
1745. Anexa nr. 6  

SUME defalcate din taxa pe valoarea 
adăugată pentru finanţarea cheltuielilor 
privind drumurile judeţene şi comunale 
pentru anul 2018 şi estimări pe anii 2019-
2021 

Se propune suplimentarea sumei prevăzute la Anexa nr. 6, nr. 
crt. 39, Vaslui, cu suma de 1.100 mii lei pentru lucrările de 
modernizare a drumurilor și străzilor din comuna Laza, județul 
Vaslui.  
 
Inițiator: 
Daniel Olteanu – Deputat PNL 
Grupurile parlamentare ale PNL din Camera Deputaților 
și Senat 
 

Este necesară îmbunătăţirea infrastructurii 
de transport în comuna Laza, astfel încât să 
fie reduse influențele negative asupra 
mediului, condițiilor de trafic rutier, 
precum și confortului populaţiei din 
această comună, facilitând în acelaşi timp 
accesul la DN 2F. Conform datelor 
publice, obiectivul nu beneficiază de 
finanţare nici din fonduri europene, nici 
prin PNDL. 
 
 
 
Sursa de finanţare: Diminuarea cu suma 
de 1.100 mii lei a sumelor prevăzute la 
Anexa nr.7, Sume defalcate din TVA 
pentru echilibrarea bugetelor locale, 
diminuate cu 1/2 din excedentul la data de 
31.12.2016, municipiul Bucureşti 

1746. Anexa nr. 6  
SUME defalcate din taxa pe valoarea 
adăugată pentru finanţarea cheltuielilor 
privind drumurile judeţene şi comunale 
pentru anul 2018 şi estimări pe anii 2019-
2021 

Se propune suplimentarea sumelor prevăzute la Anexa nr. 6 / 
SUME defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru 
finanţarea cheltuielilor privind drumurile judeţene şi comunale 
pentru anul 2018 şi estimări pe anii 2019-2021, cu suma de 
169,36 mii lei pentru modernizarea drumurilor de interes local 
în comuna Șuletea, jud. Vaslui.  
 
 
 
Inițiator: 
Daniel Olteanu – Deputat PNL 
Grupurile parlamentare ale PNL din Camera Deputaților 
și Senat 
 

Suma este necesară pentru realizarea 
investiţiilor în ifrastructrua rutieră într-o 
comună fără resurse, din cea mai săracă 
zonă a ţării, ai cărei contribuabili suferă 
din cauza implementării defectuoase a unui 
proiect pe fonduri europene de către fosta 
conducere a administraţiei locale. În acest 
sens, actuala administraţie se află în 
imposibilitatea de a cofinanţa orice proiect 
pe fonduri europene sau de la bugetul de 
stat. Obiectivele nu beneficiază de 
finanţare nici din fonduri europene, nici 
prin PNDL, conform datelor publice. 
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Sursa de finanţare: Diminuarea cu suma 
de 169,36 mii lei a sumelor prevăzute la 
Anexa nr.7, Sume defalcate din TVA 
pentru echilibrarea bugetelor locale, 
diminuate cu 1/2 din excedentul la data de 
31.12.2016, municipiul Bucureşti 

1747. Anexa 6  
Pozitia 39 Vaslui 

Se suplimentează în anul 2018 creditele bugetare cu suma de 
10.000 mii lei.  
 
Autor:  
Deputat Corneliu Bichineț  
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului:  
Este necesară suplimentarea creditelor 
bugetare deoarece în județul Vaslui 
drumurile  județene se află într-o stare de 
degradare avansată care afectează viteza de 
circulație a vehiculelor, siguranța rutieră și 
economia județului, ceea ce implică 
cheltuieli mult mai mari, criteriul lungimii 
drumurilor județene fiind insuficient.  
 
Sursa de finanțare: 
Redistribuirea sumelor în interiorul anexei 
6. 
 

1748. Anexa nr. 6 SUME  defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru finanţarea 
cheltuielilor privind drumurile judeţene şi 
comunale pentru anul 2018 şi estimări pe 
anii 2019-2021 
 

Se suplimentează bugetul pentru finanţarea cheltuielilor 
privind drumurile judeţene şi comunale pentru anul 2018 cu 
suma de 11.691 mii lei pentru judeţul Iaşi 
 
Autor:  
Deputat Petru Movilă 
Grupul PMP 
 

Dublarea sumei alocate de către Guvern 
pentru modernizarea drumurilor din judeţul 
Iaşi este necesară întrucât prin alocările 
curente Iaşul a primit aproximativ 1 % din 
total, valoare insuficientă raportată la 
necesităţile din teren 
 
Sursa de finanțare:  
Fondul de rezervă bugetară la dispoziția 
Guvernului 
 

1749. Anexa nr. 6 
Sume defalcate din taxa pe valoarea 
adăugată pentru finanţarea cheltuielilor 

Propunem majorarea sumelor alocate pentru anul 2018 
următoarelor județe: 
 

Suplimentarea sumelor este necesară 
pentru reabilitarea drumurilor judeţene, 
pentru efectuarea reparaţiilor curente şi de 
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privind drumurile judeţene şi comunale 
pentru anul 2018 şi estimări pe anii 2019-
2021 
 

mii lei

 Județul 
Propuneri 

2018 
21 HARGHITA 11.082 
32  SATU MARE 10.589 
34  SIBIU 9.092 

 
 
 

 
 
 

mii lei

 Județul 
Propuneri 

2018 
21 HARGHITA 38.445
32 SATU MARE 20.000
34 SIBIU 14.592

 
 
 
Autori: 
Seres Dénes, Csoma Botond, Korodi Attila, Kelemen Hunor, 
Sebestyén Csaba, Benedek Zacharie, Bende Sándor, Magyar 
Loránd, Erdei D. István – deputați UDMR 
Tánczos Barna, Cseke Attila, Verestoy Attila, Turos Loránd – 
senatori UDMR 

întreţinere de vară şi iarnă, pentru 
asigurarea siguranţei circulației, precum şi 
pentru dezvoltarea reţelei de drumuri 
județene și comunale. Starea drumurilor 
modernizate suferă în timp degradări din 
cauza oboselii structurii rutiere şi de 
asemenea suferă degradări sub influenţa 
diverselor solicitări şi a factorilor 
climaterici.  
Dezvoltarea reţelei de drumuri judeţene şi 
comunale într-un ritm crescut prin lucrări 
de consolidare/modernizare ar contribui la 
creşterea mobilităţii locuitorilor din zonă 
către centrele polarizatoare, reducerea 
timpului de deplasare şi a riscului de 
producere a accidentelor, facilitarea 
accesul rapid şi în siguranţă a maşinilor de 
intervenţie, etc., şi astfel la reducerea 
decalajelor de dezvoltare economică şi 
socială între diferitele regiuni ale țării. 
Sursa: Anexa 3/65 Ministerul Finanţelor 
Publice-Acţiuni Generale 
8001 Acțiuni generale economice și 
comerciale și de muncă 
01 Acțiuni generale economice și 
comerciale 
12 Ajutoare de stat 
 

1750.  
Anexa nr. 6 

SUME defalcate din taxa pe valoarea 
adăugată pentru finanţarea cheltuielilor 

privind drumurile judeţene şi 
comunale pentru anul 2018 şi estimări pe 

Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru 
finanțarea cheltuielilor privind drumurile județene și comunale 
pentru anul 2018, prevăzute în Anexa nr.6 / Nr. crt. 10 Buzău, 
se suplimentează cu suma de 5.060 mii lei. 
 
În mod corespunzător se modifică repartizarea pe județe, 

Suma este necesară pentru întreținerea 
drumurilor județene și comunale. 
 
 
Sursa de finanţare: 
Suma se asigură prin diminuarea cu suma 
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anii 2019-2021/Nr. crt. 10 Buzău precum și suma prevăzută la art.4 alin.(1) lit.c) din proiectul 
legii bugetului de stat. 
 
Se propune suplimentarea sumelor  pentru finanțarea lucrărilor 
de modernizare a DJ 216: km 3+200 – 7+800, total 4,6 km – 
sat Puieştii de Jos, Comuna Puieşti, Judeţul Buzău.  
 
 
Autori:  
Senator PMP Dorin-Valeriu Bădulescu 

de 5.060 mii lei a bugetului Ministerului 
Muncii și Justiției Sociale, Anexa nr. 3/20, 
capitolul 68.01 „Asigurări și asistență 
socială”, titlul 51 ”Transferuri între unități 
ale administrației publice” 
 
  
 

1751.  
Anexa nr. 6 

SUME defalcate din taxa pe valoarea 
adăugată pentru finanţarea cheltuielilor 

privind drumurile judeţene şi 
comunale pentru anul 2018 şi estimări pe 

anii 2019-2021/Nr. crt. 10 Buzău 

Se propune suplimentarea sumelor prevăzute la Anexa nr. 6 / 
SUME defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru 
finanţarea cheltuielilor privind drumurile judeţene şi comunale 
pentru anul 2018 şi estimări pe anii 2019-2021/Nr. crt. 10 
Buzău cu suma de 4.600 mii lei.  
 
În mod corespunzător se modifică repartizarea pe județe, 
precum și suma prevăzută la art.4 alin.(1) lit.c) din proiectul 
legii bugetului de stat. 
Se propune suplimentarea sumelor   pentru reabilitarea DJ 
202: km 6+200 – 17+600, total 11,4 km – sat Puieştii de Jos, 
Comuna Puieşti, Judeţul Buzău.  
 
Autori:  
Senator PMP Dorin-Valeriu Bădulescu 
 

Suma este necesară pentru întreținerea 
drumurilor județene și comunale. 
 
Sursa de finanţare: Suma se asigură prin 
diminuarea cu suma de .600 mii lei a 
bugetului Ministerului Muncii și Justiției 
Sociale, Anexa nr. 3/20, capitolul 68.01 
„Asigurări și asistență socială”, titlul 51 
”Transferuri între unități ale administrației 
publice” 
 

1752.  
Anexa nr. 6 

SUME defalcate din taxa pe valoarea 
adăugată pentru finanţarea cheltuielilor 

privind drumurile judeţene şi 
comunale pentru anul 2018 şi estimări pe 

anii 2019-2021/Nr. crt. 10 Buzău 

Se propune suplimentarea sumelor prevăzute la Anexa nr. 6 
/Nr. crt. 10 Buzău cu suma de 500 mii lei. 
 
În mod corespunzător se modifică repartizarea pe județe, 
precum și suma prevăzută la art.4 alin.(1) lit.c) din proiectul 
legii bugetului de stat. 
 
Se propune suplimentarea sumelor    pentru reabilitarea DJ 

Suma este necesară pentru întreținerea 
drumurilor județene și comunale. 
 
Sursa de finanţare: Suma se asigură prin 
diminuarea cu suma de 500 mii lei a 
bugetului Ministerului Muncii și Justiției 
Sociale, Anexa nr. 3/20, capitolul 68.01 
„Asigurări și asistență socială”, titlul 51 
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202C: km 0+000 – 1+200, total 1,2 km – sat Puieştii de Jos, 
Comuna Puieşti, Judeţul Buzău.  
 
Autori:  
Senator PMP Dorin-Valeriu Bădulescu 
 

”Transferuri între unități ale administrației 
publice” 
 

1753. Anexa 7 
SUME defalcate din Impozitul pe venit si 
din TVA pentru echilibrarea bugetelor 
locale pe anul 2018. 
 

Se propune suplimentarea din Legea Bugetului de Stat pe 
anul 2018 a sumei prevăzute în Anexa 4, cu suma de 
20.000 mii lei pentru creșterile salariale din anul 2018 cât 
și pentru susținerea cofinanțării proiectelor de dezvoltare 
locală ale unităților administrativ-teritoriale. 
Judeţul SIBIU 
 
 
 
Autorii amendamentului: 
Deputat PNL Raluca Turcan 
Deputat PNL Nicolae Neagu 
Deputat PNL Contantin Șovăială 
Senator PNL Mircea Cazan 
Grupurile parlamentare ale PNL din Camera Deputaților 
și Senat 

Se solicită suplimentarea fondurilor 
necesare pentru creșerile salariale din anul 
2018 cât și pentru susținerea cofinanțării 
proiectelor de dezvoltare locală ale 
unităților administrativ-teritoriale. 
 
 
Diminuarea cu suma de 20.000  mii lei  a 
sumelor prevăzute la Anexa nr.4 
MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE 
- ACȚIUNI GENERALE 

1754. Anexa  7 
SUME alocate din impozitul pe venit și din 
sume defalcate din taxa pe valoarea 
adăugată pentru echilibrarea bugetelor 
locale în anul 2018 și estimări 2019-2021 

Se propune suplimentarea sumelor prevăzute la Anexa nr. 7 / 
SUME alocate din impozitul pe venit și din sume defalcate din 
taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale 
în anul 2018 și estimări 2019-2021, cu suma de 488 mii lei, 
necesară pentru reabilitarea, modernizarea și construirea 
grupului sanitar, la Școala generală cu clasele I – VIII, sat 
Arsura, comuna Arsura, județul Vaslui.  
 
Inițiator: 
Daniel Olteanu – Deputat PNL 
Grupurile parlamentare ale PNL din Camera Deputaților 
și Senat 

Realizarea acestui obiectiv, care deservește 
cei peste 150 de elevi de la Școala generală 
cu clasele I – VIII, sat Arsura, comuna 
Arsura, județul Vaslui, este de strictă 
necesitate pentru asigurarea condițiilor de 
igienă obligatorii în unitățile școlare, 
conform datelor publice obiectivul 
nebeneficiind de finanţare nici din fonduri 
europene, nici prin PNDL.  
 
Sursa de finanţare: Diminuarea cu suma 
de 488 mii lei a sumelor prevăzute la 
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 Anexa nr.7, Sume defalcate din TVA 
pentru echilibrarea bugetelor locale, 
diminuate cu 1/2 din excedentul la data de 
31.12.2016, municipiul Bucureşti 

1755. Anexa  7 
SUME alocate din impozitul pe venit și din 
sume defalcate din taxa pe valoarea 
adăugată pentru echilibrarea bugetelor 
locale în anul 2018 și estimări 2019-2021 

Se propune suplimentarea sumelor prevăzute la Anexa nr. 7 / 
SUME alocate din impozitul pe venit și din sume defalcate din 
taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale 
în anul 2018 și estimări 2019-2021, cu suma de 150 mii lei 
pentru realizarea proiectului ʺStație de epurare și canalizare în 
sat Drujești, comuna Băcani, județul Vasluiʺ.  
 
Inițiator: 
Daniel Olteanu – Deputat PNL 
Grupurile parlamentare ale PNL din Camera Deputaților 
și Senat 
 

Proiectul de echipare a satului cu stație de 
epurare și canalizare asigură celor 450 de 
locuitori condiții mai bune de viață și de 
mediu, fără risc de îmbolnăvire din cauza  
apelor menajere uzate, deversate 
necorespunzător. Conform datelor publice, 
obiectivul nu beneficiază de finanţare nici 
din fonduri europene, nici prin PNDL.   
 
Sursa de finanţare: Diminuarea cu suma 
de 150 mii lei a sumelor prevăzute la 
Anexa nr.7, Sume defalcate din TVA 
pentru echilibrarea bugetelor locale, 
diminuate cu 1/2 din excedentul la data de 
31.12.2016, municipiul Bucureşti 
 
 

1756. Anexa  7 
SUME alocate din impozitul pe venit și din 
sume defalcate din taxa pe valoarea 
adăugată pentru echilibrarea bugetelor 
locale în anul 2018 și estimări 2019-2021 

Se propune suplimentarea sumelor prevăzute la Anexa nr. 7 / 
SUME alocate din impozitul pe venit și din sume defalcate din 
taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale 
în anul 2018 și estimări 2019-2021, cu suma de 60 mii lei 
pentru amenajarea bazei sportive, a terenului de sport și pentru 
împrejmuirea Școlii Băcani, comuna Băcani, județul Vaslui. 
 
Inițiator: 
Daniel Olteanu – Deputat PNL 
Grupurile parlamentare ale PNL din Camera Deputaților 
și Senat 
 

Realizarea acestui proiect vizează 
îmbunătățirea stării de sănătate prin 
stimularea interesului pentru activităţile cu 
caracter sportiv pentru cei 150 de elevi ai 
școlii și pentru alte categorii de populaţie 
din comuna Băcani, precum și creşterea 
nivelului de educaţie, de socializare și 
ridicarea standardului de viaţă al  
locuitorilor comunei, obiectivul 
nebeneficiind de finanţare nici din fonduri 
europene, nici prin PNDL. 
 
Sursa de finanţare: Diminuarea cu suma 
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de 60 mii lei a sumelor prevăzute la Anexa 
nr.7, Sume defalcate din TVA pentru 
echilibrarea bugetelor locale, diminuate cu 
1/2 din excedentul la data de 31.12.2016, 
municipiul Bucureşti 

1757. Anexa  7 
SUME alocate din impozitul pe venit și din 
sume defalcate din taxa pe valoarea 
adăugată pentru echilibrarea bugetelor 
locale în anul 2018 și estimări 2019-2021 

Se propune suplimentarea sumelor prevăzute la Anexa nr. 7 / 
SUME alocate din impozitul pe venit și din sume defalcate din 
taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale 
în anul 2018 și estimări 2019-2021, cu suma de 45 mii lei 
pentru realizarea Planul Urbanistic General în comuna Băcani, 
județul Vaslui.  
 
 
Inițiator: 
Daniel Olteanu – Deputat PNL 
Grupurile parlamentare ale PNL din Camera Deputaților 
și Senat 
 

Proiectul de realizare a Planului Urbanistic 
General asigură baza strategiei de 
dezvoltare spațială a comunei Băcani, 
constituind premisa pentru punerea în 
aplicare a investițiilor publice viitoare, în 
vederea dezvoltării locale pe termen lung. 
Conform datelor publice, obiectivul nu 
beneficiază de finanţare nici din fonduri 
europene, nici prin PNDL. 
 
Sursa de finanţare: Diminuarea cu suma 
de 45 mii lei a sumelor prevăzute la Anexa 
nr.7, Sume defalcate din TVA pentru 
echilibrarea bugetelor locale, diminuate cu 
1/2 din excedentul la data de 31.12.2016, 
municipiul Bucureşti 

1758. Anexa  7 
SUME alocate din impozitul pe venit și din 
sume defalcate din taxa pe valoarea 
adăugată pentru echilibrarea bugetelor 
locale în anul 2018 și estimări 2019-2021 

Se propune suplimentarea sumelor prevăzute la Anexa nr. 7 / 
SUME alocate din impozitul pe venit și din sume defalcate din 
taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale 
în anul 2018 și estimări 2019-2021, cu suma de 400 mii lei 
pentru modernizarea şi dotarea grădiniţei cu program normal 
din sat Laza, comuna Laza, judeţul Vaslui, în vederea obținerii 
avizelor reglementate de legislația în vigoare.  
 
Inițiator: 
Daniel Olteanu – Deputat PNL 
Grupurile parlamentare ale PNL din Camera Deputaților 
și Senat 

Accesul la educaţie reprezintă un drept 
fundamental al fiecărui copil, iar obiectivul 
nu beneficiază de finanţare nici din fonduri 
europene, nici prin PNDL, conform datelor 
publice. 
 
 
Sursa de finanţare: Diminuarea cu suma 
de 400 mii lei a sumelor prevăzute la 
Anexa nr.7, Sume defalcate din TVA 
pentru echilibrarea bugetelor locale, 
diminuate cu 1/2 din excedentul la data de 
31.12.2016, municipiul Bucureşti 
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1759. Anexa  7 
SUME alocate din impozitul pe venit și din 
sume defalcate din taxa pe valoarea 
adăugată pentru echilibrarea bugetelor 
locale în anul 2018 și estimări 2019-2021 

Se propune suplimentarea sumelor prevăzute la Anexa nr. 7 / 
SUME alocate din impozitul pe venit și din sume defalcate din 
taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale 
în anul 2018 și estimări 2019-2021, cu suma de 1.900 mii lei 
pentru lucrările de construire a dispensarului uman în comuna 
Laza, judeţul Vaslui.  
 
Inițiator: 
Daniel Olteanu – Deputat PNL 
Grupurile parlamentare ale PNL din Camera Deputaților 
și Senat 
 

Accesul la servicii medicale este o 
prioritate asumată a Guvernului şi un drept 
fundamental al contribuabililor, iar 
obiectivul nu beneficiază de finanţare nici 
din fonduri europene, nici prin PNDL, 
conform datelor publice. 
 
 
Sursa de finanţare: Diminuarea cu suma 
de 1.900 mii lei a sumelor prevăzute la 
Anexa nr.7, Sume defalcate din TVA 
pentru echilibrarea bugetelor locale, 
diminuate cu 1/2 din excedentul la data de 
31.12.2016, municipiul Bucureşti 

1760. Anexa  7 
SUME alocate din impozitul pe venit și din 
sume defalcate din taxa pe valoarea 
adăugată pentru echilibrarea bugetelor 
locale în anul 2018 și estimări 2019-2021 

Se propune suplimentarea sumelor prevăzute la Anexa nr. 7 / 
SUME alocate din impozitul pe venit și din sume defalcate din 
taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale 
în anul 2018 și estimări 2019-2021, cu suma de 340 mii lei 
pentru lucrările de construcție a podului peste pârâul Sauca, în 
sat Sauca, comuna Laza, judeţul Vaslui.   
 
Inițiator: 
Daniel Olteanu – Deputat PNL 
Grupurile parlamentare ale PNL din Camera Deputaților 
și Senat 
 

Construirea infrastructurii locale din cea 
mai săracă zonă a Uniunii Europene nu 
poate fi realizată decât cu sprijinul  
bugetului de stat, mai ales că, în acest caz, 
obiectivul nu beneficiază de finanţare nici 
din fonduri europene, nici prin PNDL, 
conform datelor publice. 
 
 
Sursa de finanţare: Diminuarea cu suma 
de 340 mii lei a sumelor prevăzute la 
Anexa nr.7, Sume defalcate din TVA 
pentru echilibrarea bugetelor locale, 
diminuate cu 1/2 din excedentul la data de 
31.12.2016, municipiul Bucureşti 

1761. Anexa  7 
SUME alocate din impozitul pe venit și din 
sume defalcate din taxa pe valoarea 
adăugată pentru echilibrarea bugetelor 
locale în anul 2018 și estimări 2019-2021 

Se propune suplimentarea sumelor prevăzute la Anexa nr. 7 / 
SUME alocate din impozitul pe venit și din sume defalcate din 
taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale 
în anul 2018 și estimări 2019-2021, cu suma de 1.600 mii lei 
pentru lucrări de construire poduri în comuna Laza, judeţul 

Suma este necesară pentru realizarea 
infrastructurii locale într-o unitate 
administrativ-teritorială care nu dispune de 
resurse şi care este traversată de DN 2F. 
Obiectivele nu beneficiază de finanţare 
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Vaslui.  
 
 
Inițiator: 
Daniel Olteanu – Deputat PNL 
Grupurile parlamentare ale PNL din Camera Deputaților 
și Senat 
 

nici din fonduri europene, nici prin PNDL, 
conform datelor publice. 
 
 
 
Sursa de finanţare: Diminuarea cu suma 
de 1.600 mii lei a sumelor prevăzute la 
Anexa nr.7, Sume defalcate din TVA 
pentru echilibrarea bugetelor locale, 
diminuate cu 1/2 din excedentul la data de 
31.12.2016, municipiul Bucureşti 

1762. Anexa  7 
SUME alocate din impozitul pe venit și din 
sume defalcate din taxa pe valoarea 
adăugată pentru echilibrarea bugetelor 
locale în anul 2018 și estimări 2019-2021 
 
 

 

Se propune suplimentarea sumelor prevăzute la Anexa nr. 7 / 
SUME alocate din impozitul pe venit și din sume defalcate din 
taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale 
în anul 2018 și estimări 2019-2021, cu suma de 88,66 mii lei 
pentru alimentarea cu apă și amenajarea de poduri și podețe în 
localitățile Șuletea, Jigălia și Rășcani, comuna Șuletea, Jud. 
Vaslui.  
 
 
Inițiator: 
Daniel Olteanu – Deputat PNL 
Grupurile parlamentare ale PNL din Camera Deputaților 
și Senat 
 

Suma este necesară pentru realizarea 
investiţiilor de bază într-o comună fără 
resurse, din cea mai săracă zonă a ţării, ai 
cărei contribuabili suferă din cauza 
implementării defectuoase a unui proiect 
pe fonduri europene de către fosta 
conducere a administraţiei locale. În acest 
sens, actuala administraţie se află în 
imposibilitatea de a cofinanţa orice proiect 
pe fonduri europene sau de la bugetul de 
stat. Obiectivele nu beneficiază de 
finanţare nici din fonduri europene, nici 
prin PNDL, conform datelor publice. 
 
 
Sursa de finanţare: Diminuarea cu suma 
de 88,66 mii lei a sumelor prevăzute la 
Anexa nr.7, Sume defalcate din TVA 
pentru echilibrarea bugetelor locale, 
diminuate cu 1/2 din excedentul la data de 
31.12.2016, municipiul Bucureşti 

1763. Anexa  7 
SUME alocate din impozitul pe venit și din 

Se propune suplimentarea sumelor prevăzute la Anexa nr. 7 / 
SUME alocate din impozitul pe venit și din sume defalcate din 

Suma este necesară pentru realizarea 
investiţiilor minime în educaţie într-o 
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sume defalcate din taxa pe valoarea 
adăugată pentru echilibrarea bugetelor 
locale în anul 2018 și estimări 2019-2021 
 

taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale 
în anul 2018 și estimări 2019-2021, cu suma de 68,965 mii lei 
pentru lucrări de modernizare la Școala generală Șuletea, în 
vederea obținerii autorizației sanitare, comuna Șuletea, Jud. 
Vaslui.  
 
 
 
 
Inițiator: 
Daniel Olteanu – Deputat PNL 
Grupurile parlamentare ale PNL din Camera Deputaților 
și Senat 
 

comună fără resurse, din cea mai săracă 
zonă a ţării, ai cărei contribuabili suferă 
din cauza implementării defectuoase a unui 
proiect pe fonduri europene de către fosta 
conducere a administraţiei locale. În acest 
sens, actuala administraţie se află în 
imposibilitatea de a cofinanţa orice proiect 
pe fonduri europene sau de la bugetul de 
stat. Obiectivele nu beneficiază de 
finanţare nici din fonduri europene, nici 
prin PNDL, conform datelor publice. 
 
Sursa de finanţare: Diminuarea cu suma 
de 68,965 mii lei a sumelor prevăzute la 
Anexa nr.7, Sume defalcate din TVA 
pentru echilibrarea bugetelor locale, 
diminuate cu 1/2 din excedentul la data de 
31.12.2016, municipiul Bucureşti 
 

1764. Anexa  7 
SUME alocate din impozitul pe venit și din 
sume defalcate din taxa pe valoarea 
adăugată pentru echilibrarea bugetelor 
locale în anul 2018 și estimări 2019-2021 
 

Se propune suplimentarea sumelor prevăzute la Anexa nr. 7 / 
SUME alocate din impozitul pe venit și din sume defalcate din 
taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale 
în anul 2018 și estimări 2019-2021, cu suma de 48,472 mii lei 
pentru lucrări de modernizare la Școala primară Fedești, in 
vederea obtinerii autorizatiei sanitare, comuna Suletea, Jud. 
Vaslui.  
 
Inițiator: 
Daniel Olteanu – Deputat PNL 
Grupurile parlamentare ale PNL din Camera Deputaților 
și Senat 
 

Suma este necesară pentru realizarea 
investiţiilor minime în educaţie într-o 
comună fără resurse, din cea mai săracă 
zonă a ţării, ai cărei contribuabili suferă 
din cauza implementării defectuoase a unui 
proiect pe fonduri europene de către fosta 
conducere a administraţiei locale. În acest 
sens, actuala administraţie se află în 
imposibilitatea de a cofinanţa orice proiect 
pe fonduri europene sau de la bugetul de 
stat. Obiectivele nu beneficiază de 
finanţare nici din fonduri europene, nici 
prin PNDL, conform datelor publice. 
 
Sursa de finanţare: Diminuarea cu suma 
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de 48,472 mii lei a sumelor prevăzute la 
Anexa nr.7, Sume defalcate din TVA 
pentru echilibrarea bugetelor locale, 
diminuate cu 1/2 din excedentul la data de 
31.12.2016, municipiul Bucureşti 

1765. Anexa  7 
SUME alocate din impozitul pe venit și din 
sume defalcate din taxa pe valoarea 
adăugată pentru echilibrarea bugetelor 
locale în anul 2018 și estimări 2019-2021 
 

Se propune suplimentarea sumelor prevăzute la Anexa nr. 7 / 
SUME alocate din impozitul pe venit și din sume defalcate din 
taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale 
în anul 2018 și estimări 2019-2021, cu suma de 288,834 mii 
lei pentru înființarea sistemului de canalizare în sat Șuletea, 
Jud. Vaslui.  
 
 
 
 
Inițiator: 
Daniel Olteanu – Deputat PNL 
Grupurile parlamentare ale PNL din Camera Deputaților 
și Senat 
 

Suma este necesară pentru realizarea 
investiţiilor de bază într-o comună fără 
resurse, din cea mai săracă zonă a ţării, ai 
cărei contribuabili suferă din cauza 
implementării defectuoase a unui proiect 
pe fonduri europene de către fosta 
conducere a administraţiei locale. În acest 
sens, actuala administraţie se află în 
imposibilitatea de a cofinanţa orice proiect 
pe fonduri europene sau de la bugetul de 
stat. Obiectivele nu beneficiază de 
finanţare nici din fonduri europene, nici 
prin PNDL, conform datelor publice. 
 
 
Sursa de finanţare: Diminuarea cu suma 
de 288,834 mii lei a sumelor prevăzute la 
Anexa nr.7, Sume defalcate din TVA 
pentru echilibrarea bugetelor locale, 
diminuate cu 1/2 din excedentul la data de 
31.12.2016, municipiul Bucureşti 

1766. Anexa  7 
SUME alocate din impozitul pe venit și din 
sume defalcate din taxa pe valoarea 
adăugată pentru echilibrarea bugetelor 
locale în anul 2018 și estimări 2019-2021 
 

Se propune suplimentarea sumelor prevăzute la Anexa nr. 7 / 
SUME alocate din impozitul pe venit și din sume defalcate din 
taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale 
în anul 2018 și estimări 2019-2021, cu suma de 857,328 mii 
lei pentru achitarea împrumutului către C.E.C. Bank – 
Sucursala Pașcani, pentru ʺProiect integrat: Modernizare 
drumuri comunale DC 154 si DC 54A; Constructie cresa copii 
- sat Fedesti; Renovare si modernizare camin cultural com. 

Este necesar acest sprijin ca urmare a 
imposibilităţii administraţiei locale de a 
derula orice proiect de dezvoltare, din 
cauza datoriilor istorice cauzate de fosta 
conducere a administraţiei, ca urmare a 
implementării defectuoase a unui proiect 
cu fonduri europene 
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Suletea; Conservarea specificului local si a mostenirii 
culturale - com. Suletea, jud. Vasluiʺ. (Contract de finanțare 
cu AFIR nr. C3220 10913900068/17.06.2010) 
 
Inițiator: 
Daniel Olteanu – Deputat PNL 
Grupurile parlamentare ale PNL din Camera Deputaților 
și Senat 
 

 
Sursa de finanţare: Diminuarea cu suma 
de 857,328 mii lei a Fondului de rezervă 
aflat la dispoziţia Guvernului 

1767. Anexa  7 
SUME alocate din impozitul pe venit și din 
sume defalcate din taxa pe valoarea 
adăugată pentru echilibrarea bugetelor 
locale în anul 2018 și estimări 2019-2021 
 

Se propune suplimentarea sumelor prevăzute la Anexa nr. 7 / 
SUME alocate din impozitul pe venit și din sume defalcate din 
taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale 
în anul 2018 și estimări 2019-2021, cu suma de 229,137 mii 
lei pentru înființarea sistemului de canalizare în satele Jigălia 
și Rășcani, comuna Șuletea, Jud. Vaslui .  
 
 
 
 
Inițiator: 
Daniel Olteanu – Deputat PNL 
Grupurile parlamentare ale PNL din Camera Deputaților 
și Senat 
 

Suma este necesară pentru realizarea 
investiţiilor de bază într-o comună fără 
resurse, din cea mai săracă zonă a ţării, ai 
cărei contribuabili suferă din cauza 
implementării defectuoase a unui proiect 
pe fonduri europene de către fosta 
conducere a administraţiei locale. În acest 
sens, actuala administraţie se află în 
imposibilitatea de a cofinanţa orice proiect 
pe fonduri europene sau de la bugetul de 
stat. Obiectivele nu beneficiază de 
finanţare nici din fonduri europene, nici 
prin PNDL, conform datelor publice. 
 
Sursa de finanţare: Diminuarea cu suma 
de 229,137 mii lei a sumelor prevăzute la 
Anexa nr.7, Sume defalcate din TVA 
pentru echilibrarea bugetelor locale, 
diminuate cu 1/2 din excedentul la data de 
31.12.2016, municipiul Bucureşti 

1768. Anexa  7 
SUME alocate din impozitul pe venit și din 
sume defalcate din taxa pe valoarea 
adăugată pentru echilibrarea bugetelor 
locale în anul 2018 și estimări 2019-2021 

Se propune suplimentarea sumelor prevăzute la Anexa nr. 7 / 
SUME alocate din impozitul pe venit și din sume defalcate din 
taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale 
în anul 2018 și estimări 2019-2021, cu suma de 150,498 mii 
lei pentru înființarea sistemului de canalizare în sat Fedești, 

Suma este necesară pentru realizarea 
investiţiilor de bază într-o comună fără 
resurse, din cea mai săracă zonă a ţării, ai 
cărei contribuabili suferă din cauza 
implementării defectuoase a unui proiect 
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 comuna Șuletea, jud. Vaslui.  
 
 
 
 
Inițiator: 
Daniel Olteanu – Deputat PNL 
Grupurile parlamentare ale PNL din Camera Deputaților 
și Senat 
 

pe fonduri europene de către fosta 
conducere a administraţiei locale. În acest 
sens, actuala administraţie se află în 
imposibilitatea de a cofinanţa orice proiect 
pe fonduri europene sau de la bugetul de 
stat. Obiectivele nu beneficiază de 
finanţare nici din fonduri europene, nici 
prin PNDL, conform datelor publice. 
 
Sursa de finanţare: Diminuarea cu suma 
de 150,498 mii lei a sumelor prevăzute la 
Anexa nr.7, Sume defalcate din TVA 
pentru echilibrarea bugetelor locale, 
diminuate cu 1/2 din excedentul la data de 
31.12.2016, municipiul Bucureşti 

1769. Anexa  7 
SUME alocate din impozitul pe venit și din 
sume defalcate din taxa pe valoarea 
adăugată pentru echilibrarea bugetelor 
locale în anul 2018 și estimări 2019-2021 
 

Se propune suplimentarea sumelor prevăzute la Anexa nr. 7 / 
SUME alocate din impozitul pe venit și din sume defalcate din 
taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale 
în anul 2018 și estimări 2019-2021, cu suma de 172,801 mii 
lei pentru înființarea sistemului de alimentare cu apă în sat 
Fedești, comuna Șuletea, jud. Vaslui.  
 
 
 
Inițiator: 
Daniel Olteanu – Deputat PNL 
Grupurile parlamentare ale PNL din Camera Deputaților 
și Senat 
 

Suma este necesară pentru realizarea 
investiţiilor de bază într-o comună fără 
resurse, din cea mai săracă zonă a ţării, ai 
cărei contribuabili suferă din cauza 
implementării defectuoase a unui proiect 
pe fonduri europene de către fosta 
conducere a administraţiei locale. În acest 
sens, actuala administraţie se află în 
imposibilitatea de a cofinanţa orice proiect 
pe fonduri europene sau de la bugetul de 
stat. Obiectivele nu beneficiază de 
finanţare nici din fonduri europene, nici 
prin PNDL, conform datelor publice. 
 
Sursa de finanţare: Diminuarea cu suma 
de 172,801 mii lei a sumelor prevăzute la 
Anexa nr.7, Sume defalcate din TVA 
pentru echilibrarea bugetelor locale, 
diminuate cu 1/2 din excedentul la data de 
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31.12.2016, municipiul Bucureşti 
1770. Anexa  7 

SUME alocate din impozitul pe venit și din 
sume defalcate din taxa pe valoarea 
adăugată pentru echilibrarea bugetelor 
locale în anul 2018 și estimări 2019-2021 
 

Se propune suplimentarea sumelor prevăzute la Anexa nr. 7 / 
SUME alocate din impozitul pe venit și din sume defalcate din 
taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale 
în anul 2018 și estimări 2019-2021, cu suma de 71,725 mii lei 
pentru modernizarea, extinderea și dotarea dispensarului uman 
în sat Șuletea, comuna Șuletea, jud. Vaslui 
 
 
 
 
 
Inițiator: 
Daniel Olteanu – Deputat PNL 
Grupurile parlamentare ale PNL din Camera Deputaților 
și Senat 
 

Suma este necesară pentru realizarea 
investiţiilor în infrastructura de sănătate 
într-o comună fără resurse, din cea mai 
săracă zonă a ţării, ai cărei contribuabili 
suferă din cauza implementării defectuoase 
a unui proiect pe fonduri europene de către 
fosta conducere a administraţiei locale. În 
acest sens, actuala administraţie se află în 
imposibilitatea de a cofinanţa orice proiect 
pe fonduri europene sau de la bugetul de 
stat. Obiectivele nu beneficiază de 
finanţare nici din fonduri europene, nici 
prin PNDL, conform datelor publice. 
 
Sursa de finanţare: Diminuarea cu suma 
de 71,725 mii lei a sumelor prevăzute la 
Anexa nr.7, Sume defalcate din TVA 
pentru echilibrarea bugetelor locale, 
diminuate cu 1/2 din excedentul la data de 
31.12.2016, municipiul Bucureşti 

1771. Anexa  7 
SUME alocate din impozitul pe venit și din 
sume defalcate din taxa pe valoarea 
adăugată pentru echilibrarea bugetelor 
locale în anul 2018 și estimări 2019-2021 
 

Se propune suplimentarea sumelor prevăzute la Anexa nr. 7 / 
SUME alocate din impozitul pe venit și din sume defalcate din 
taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale 
în anul 2018 și estimări 2019-2021, cu suma de 1.800 mii lei 
în vederea asigurarea cheltuielilor pentru fondul de garantare 
și cofinanțarea ʺProiectului integrat: Modernizare drumuri 
comunale DC 154 si DC 54A; Construcție creșă copii - sat 
Fedești; Renovare și modernizare cămin cultural com. Șuletea; 
Conservarea specificului local și a moștenirii culturale - com. 
Șuletea, jud. Vasluiʺ. (Contract de finanțare cu AFIR nr. 
C3220 10913900068/17.06.2010) 
 
Inițiator: 

Este necesar acest sprijin ca urmare a 
imposibilităţii administraţiei locale de a 
derula orice proiect de dezvoltare, din 
cauza datoriilor istorice cauzate de fosta 
conducere a administraţiei, ca urmare a 
implementării defectuoase a unui proiect 
cu fonduri europene 
 
 
Sursa de finanţare: Diminuarea cu suma 
de 1.800 mii lei a sumelor prevăzute la 
Anexa nr.7, Sume defalcate din TVA 
pentru echilibrarea bugetelor locale, 
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Daniel Olteanu – Deputat PNL 
Grupurile parlamentare ale PNL din Camera Deputaților 
și Senat 

diminuate cu 1/2 din excedentul la data de 
31.12.2016, municipiul Bucureşti 

1772. Anexa  7 
SUME alocate din impozitul pe venit și din 
sume defalcate din taxa pe valoarea 
adăugată pentru echilibrarea bugetelor 
locale în anul 2018 și estimări 2019-2021 
 

Se propune suplimentarea sumelor prevăzute la Anexa nr. 7 / 
SUME alocate din impozitul pe venit și din sume defalcate din 
taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale 
în anul 2018 și estimări 2019-2021, cu suma de 1.131 mii lei 
pentru dezvoltarea comunei Vetrișoaia, judeţul Vaslui.  
 
 
 
Inițiator: 
Daniel Olteanu – Deputat PNL 
Grupurile parlamentare ale PNL din Camera Deputaților 
și Senat 
 

Suma este necesară pentru realizarea 
investiţiilor în infrastructură într-o comună 
fără resurse, izolată atât ca poziţionare, cât 
şi din cauza stării de degradare a căilor de 
acces, din cea mai săracă zonă a ţării. 
Suma este destinată atât unor investiţii 
directe, cât şi pentru a cofinanţa proiecte 
cu fonduri europene şi fonduri de la 
bugetul de stat.   
 
Sursa de finanţare: Diminuarea cu suma 
de 1.131 mii lei a sumelor prevăzute la 
Anexa nr.7, Sume defalcate din TVA 
pentru echilibrarea bugetelor locale, 
diminuate cu 1/2 din excedentul la data de 
31.12.2016, municipiul Bucureşti 

1773. Anexa nr. 7 
SUME ALOCATE DIN IMPOZITUL PE 
VENIT ȘI DIN SUME DEFALCATE DIN 
TAXA PE VALOAREA ADĂUGATĂ 
PENTRU ECHILIBRAREA 
BUGETELOR LOCALE ÎN ANUL 2018 
ȘI ESTIMĂRI 2019-2021 - SINTEZA 

mii lei 

 Județul 

Sume defalcate 
din TVA pentru 

echilibrarea 
bugetelor locale, 
diminuate cu 1/2 
din excedentul 

la data de 
31.12.2016 

34  SIBIU 21.402  

Propunem majorarea sumelor alocate pentru anul 2018, astfel 
 
 
 
 
 
 
 

mii lei 

 Județul 

Sume defalcate 
din TVA pentru 

echilibrarea 
bugetelor locale, 
diminuate cu 1/2 
din excedentul 

la data de 
31.12.2016 

Această suplimentare este necesară atât 
pentru asigurarea creșterilor salariale din 
anul 2018, cât și pentru susţinerea 
cofinanţării proiectelor de dezvoltare 
locală ale unităţilor administrativ-
teritoriale din judeţul Sibiu. 
 
Sursa: Anexa 3/65 Ministerul Finanţelor 
Publice-Acţiuni Generale 
8001 Acțiuni generale economice și 
comerciale și de muncă 
01 Acțiuni generale economice și 
comerciale 
12 Ajutoare de stat 
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34 SIBIU 41.402
 
Autori: 
Benedek Zacharie, Seres Dénes, Csoma Botond, Erdei D. 
István – deputați UDMR 
Tánczos Barna, Cseke Attila – senatori UDMR 

1774. Anexa nr. 7 
/ SUME ALOCATE DIN IMPOZITUL PE 
VENIT ȘI DIN SUME DEFALCATE DIN 

TAXA PE VALOAREA ADĂUGATĂ 
PENTRU 

ECHILIBRAREA BUGETELOR 
LOCALE ÎN ANUL 2018 ȘI ESTIMĂRI 

2019-2021 /Nr. crt. 33 Sălaj   

Se propune suplimentarea sumelor prevăzute la Anexa nr. 7 / 
SUME defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale 
pe anul 2017 şi estimări pe anii 2018-2020/Nr. crt. 33 Sălaj  
cu suma de 70.653 mii lei pentru echilibrarea bugetului 
Consiliului Sălaj, județul Sălaj.  
 
 
Autor:  
Vasile-Cristian Lungu, senator PMP 

Obiectiv de investii cu impact social. 
 
Sursa de finanţare: Prin redistribuirea 
sumelor în interiorul Anexei nr. 7 / SUME 
ALOCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT 
ȘI DIN SUME DEFALCATE DIN TAXA 
PE VALOAREA ADĂUGATĂ PENTRU 
ECHILIBRAREA BUGETELOR 
LOCALE ÎN ANUL 2018 ȘI ESTIMĂRI 
2019-2021 /Nr. crt. 33 Sălaj şi prin 
diminuarea cu suma de 70.653 mii lei  a 
sumelor prevăzute la Anexa nr.3/65/ 
MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE 
- ACTIUNI GENERALE 

1775. Anexa nr. 8 
SUME ALOCATE DIN IMPOZITUL PE 
VENIT SI DIN SUME DEFALCATE DIN 
TAXA PE VALOAREA ADAUGATA 
PENTRU ECHILIBRAREA 
BUGETELOR LOCALE ÎN ANUL 2018 
 

 Județ Tip UAT Sume 
defalcate 
din TVA 
pentru 
echilibrarea 
bugetelor 
locale, 
diminuate 
cu 1/2 din 

Propunem majorarea sumelor defalcate din TVA pentru 
echilibrarea bugetelor locale astfel: 
 
 
 
Propuneri 2018 .... mii lei 
 

 Județ Tip 
UAT 

Sume 
defalcate din 
TVA pentru 
echilibrarea 
bugetelor 
locale, 
diminuate cu 
1/2 din 
excedentul 

Suplimentarea sumelor este necesară 
pentru acoperirea necesităților de finanțare 
a proiectelor de dezvoltare locală 
(contribuția proprie și cheltuielile 
neeligibile): 
1. județul Brașov – are acceptate la 
finanțare și în derulare: *Consolidarea și 
reabilitarea Spitalului Clinic Județean de 
Urgență Brașov, proiect POR 2014-2020 – 
suma necesară 24.150 mii lei 
*Modernizare drum interjudețean 
Covasna-Brașov de legătură între DN 12 și 
DN 13, proiect POR 2014-2020 - suma 
necesară 27.851 mii lei 



 887 

excedentul 
la data de 
31.12.2016 

8 BRAȘOV CJ 0 
 
 
 

la data de 
31.12.2016 

8 BRAȘOV CJ 59.418 
 
 
 
Autori: 
Ambrus Izabella Agnes, Seres Dénes, Csoma Botond, Erdei 
D. István – deputați UDMR 
Tánczos Barna, Cseke Attila – senatori UDMR 

*Modernizare, dotare și eficientizare 
energetică Spital clinic de obstetrică-
ginecologie Brașov, proiect POR 2014-
2020 – suma necesară 7.417 mii lei 
 
Sursa: Anexa 3/65 Ministerul Finanţelor 
Publice-Acţiuni Generale 
8001 Acțiuni generale economice și 
comerciale și de muncă 
01 Acțiuni generale economice și 
comerciale 
12 Ajutoare de stat  

1776. Anexa nr. 10 
Numărul maxim de posturi finanţate pentru 
personalul neclerical angajat în unităţile de 
cult pe anul 2018 si estimări pe anii 2019-
2021 

mii lei

 Județul 
Propuneri 

2018 
21 HARGHITA 350 
32  SATU MARE 476 
33 SĂLAJ 557  

Solicităm majorarea numărului de posturi pentru personalul 
neclerical angajat în unităţile de cult pentru anul 2018 astfel: 
 
 

                                       mii lei 

 Județul 
Propuneri 

2018 
21 HARGHITA 385
32 SATU MARE 486
33 SĂLAJ 567

 
Autori: 
Seres Dénes, Csoma Botond, Korodi Attila, Kelemen Hunor, 
Sebestyén Csaba, Benedek Zacharie, Bende Sándor, Magyar 
Loránd, Erdei D. István – deputați UDMR 
Tánczos Barna, Cseke Attila, Verestoy Attila, Turos Loránd – 
senatori UDMR 

Suplimentarea are ca fundament solicitările 
unităților de cult din judeţe astfel cum au 
fost transmise și Secretariatului de Stat 
pentru Culte. 
 
Sursa: 6101 Ordine publică și siguranță 
națională 
20 Titlul II Bunuri și servicii 
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