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AMENDAMENTE 

asupra proiectului de Lege a bugetului de stat pe anul 2017 

 

Nr. 

crt

. 

Articol din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/ 

paragraf/grupa/titlu/articol/ 

alineat 

Text amendament 

(autor, apartenenţă 

politică) 

Motivaţia amendamentului 

/ sursa de finanţare 

Motivaţia 

admiterii/respingerii 

(numai pentru comisii) 

1. Ministerul Turismului  

Anexa nr. 3/59 

Program bugetar 2: Programul de 

marketing şi promovare turistică 

Introducerea în Anexa 3/59 

a obiectivului de investiţii 

”Promovare Costineşti”, 

cu suma de 225 mii lei. 

 

Autor: 

Deputat Robert-Nicolae 

Turcescu 

Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  

Se propune admiterea 

amendamentului pentru 

realizarea unui clip de 

promovare a staţiunii şi 

pentru reluarea celebrelor 

”Serbări ale Mării”. 

Staţiunea Costineşti  a 

înregistrat, în ultimii ani, un 

număr mai scăzut de turişti 

faţă de alte localităţi de pe 

litoralul românesc.  

 

Sursa de finanţare: 

Bugetul de stat –Ministerul 

Turismului – Resurse 

generale 

 

2. Ministerul Sănătăţii  

Anexa nr. 3/26 

Capitolul 6. Politica în domeniul 

investiţiilor  

Proiectul 1. Finanţarea dezvoltării 

şi modernizarea infrastructurii 

sanitare, 

Subproiectul c. Reabilitarea 

Introducere în Anexa 3/26 

a obiectivului de investiţii 

”Înlocuire instalaţie 

electrică în Secţia de 

pneumologie/TBC, 

osteoarticular – Spitalul 

Judeţean Constanţa”, cu 

suma de 1.750 mii lei. 

Motivaţia amendamentului  

La Secţia TBC a Spitalului 

Clinic de Urgenţă Judeţean 

Constanţa vin să se trateze 

bolnavi din toată ţara. 

Instalaţia electrică este 

veche de peste 40 de ani, 

motiv pentru care activitatea 
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infrastructurii unităţilor sanitare 

prin efectuarea lucrărilor de 

reparaţii capitale; 

 

Autor: 

Deputat Robert-Nicolae 

Turcescu 

Grupul parlamentar PMP 

medicală se desfăşoară cu 

mare dificultate sau deloc. 

De asemenea, riscul unui 

incendiu cauzat de starea 

precară a instalaţiei electrice 

este foarte mare. 

 

Sursa de finanţare: 

Diminuarea fondului de 

rezervă al Guvernului 

3. Ministerul Sănătăţii  

Anexa nr. 3/26 

Capitolul 6. Politica în domeniul 

investiţiilor  

Proiectul 1. Finanţarea dezvoltării 

şi modernizarea infrastructurii 

sanitare, 

Subproiectul c. Reabilitarea 

infrastructurii unităţilor sanitare 

prin efectuarea lucrărilor de 

reparaţii capitale; 

Introducere în Anexa 3/26 

a obiectivului de investiţii  

”Spital Clinic de 

balneologie Eforie”, cu 

suma de 2.695 mii lei. 

 

Autor: 

Deputat Robert-Nicolae 

Turcescu 

Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului 

Clădirile sunt vechi, 

nereabilitate de foarte mult 

timp, fapt care îngreunează 

activitatea medicală şi 

supune pacienţii la riscul 

contaminării cu infecţii 

nosocomiale. Una dintre 

clădiri are acoperişul atât de 

deteriorat încât  plouă/ ninge 

în interior, aşa încât aici 

activitatea medicală nu se 

poate desfăşura.  

 

Sursa de finanţare: 

Bugetul de stat – Realocare 

sume prin transferul de la 

alte unităţi ale administraţiei 

publice 

 

4. Ministerul Sănătăţii  

Anexa nr. 3/26 

Capitolul 6. Politica în domeniul 

investiţiilor  

Introducerea în Anexa 3/26 

a obiectivului de investiţii 

”Centru ambulatoriu la 

Policlinica Eforie Nord, 

Motivaţia amendamentului  

Fiind staţiune turistică şi 

având peste 10.000 de 

locuitori, în localitatea 
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Proiectul 1. Finanţarea dezvoltării 

şi modernizarea infrastructurii 

sanitare, 

Subproiectul c. Reabilitarea 

infrastructurii unităţilor sanitare 

prin efectuarea lucrărilor de 

reparaţii capitale; 

renovarea cabinetelor 

medicale şi dotarea cu cel 

putin doua ambulanţe cu 

aparatură performantă”, 

cu suma de 2.475 mii lei. 

 

Autor: 

Deputat Robert-Nicolae 

Turcescu 

Grupul parlamentar PMP 

Eforie se impune existenţa 

asistenţei şi serviciilor 

medicale în permanenţă.  

 

Sursa de finanţare: 

Bugetul de stat – Ministerul 

Sănătăţii – Resurse generale 

5. Ministerul Sănătăţii  

Anexa nr. 3/26 

Capitolul 6. Politica in domeniul 

investiţiilor  

Proiectul 2. Dotarea unităţilor 

sanitare cu aparatura medicala, 

echipamente si 

mijloace de transport sanitar 

specifice, 

Subproiectul b. Dotarea cu 

mijloace de transport sanitar 

specifice 

Introducerea în Anexa  3/26  

a obiectivului de investiţii 

"Achiziţionare 

ambulanţă", cu suma de 

157 mii lei. 

Autor: 

Deputat Robert-Nicolae 

Turcescu 

Grupul parlamentar PMP 

 

Motivația 

amendamentului 

Este necesară achiziţionarea 

unei ambulanţe pentru 

centrul medical din comuna 

Mihai Viteazu, deoarece, în 

caz de urgență medicală, 

distanța ce trebuie parcursă 

până la Spitalul Municipal 

Constanța este de peste 60 

de km. Această ambulanță 

va putea deservi și 

localitațile învecinate, aflate 

în aceeași situație, și în acest 

fel se va descongestiona într-

o oarecare măsură activitatea 

serviciului de ambulanță 

Constanța. 

 

Sursa de finanţare: 

Bugetul de stat – Ministerul 

Sănătăţii – Resurse generale 

 

6. Ministerul Sănătăţii  Introducerea în Anexa 3/26 Motivaţia amendamentului   
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Anexa nr. 3/26 

Capitolul 6. Politica in domeniul 

investiţiilor  

Proiectul 2. Dotarea unităţilor 

sanitare cu aparatura medicala, 

echipamente si 

mijloace de transport sanitar 

specifice, 

Subproiectul b. Dotarea cu 

mijloace de transport sanitar 

specifice 

a obiectivului de investiţii 

”Amenajare şi dotare 

dispensar în satul Siminoc 

şi achiziţionare ambulanţă 

în oraşul Murfatlar”, cu 

suma de 585 mii lei. 

 

Autor: 

Deputat Robert-Nicolae 

Turcescu 

Grupul parlamentar PMP 

Oraşul Murfatlar are peste 

12.000 de locuitori, pentru 

care trebuie să asigure 

servicii medicale 

permanente. Pentru o mai 

bună desfăşurare a activităţii 

medicale din localitate este 

nevoie ca satul Simioc să 

aibă un dispensar funcţional 

şi dotat cu toate 

echipamentele necesare, iar 

spitalul din Murfatlar să aibă 

o ambulanţă.   

 

Sursa de finanţare: 

Bugetul de stat – Ministerul 

Sănătăţii – Resurse generale 

7. Ministerul Sănătăţii  

Anexa nr. 3/26 

Capitolul 6. Politica în domeniul 

investiţiilor  

Proiectul 1. Finanţarea dezvoltării 

şi modernizarea infrastructurii 

sanitare, 

Subproiectul c. Reabilitarea 

infrastructurii unităţilor sanitare 

prin efectuarea lucrărilor de 

reparaţii capitale; 

Introducerea în Anexa 3/26 

a obiectivului de investiţii 

”Renovare şi dotare Spital 

Municipal Mangalia”, cu 

suma de 15.000 mii lei. 

 

Autor: 

Deputat Robert-Nicolae 

Turcescu 

Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  

Este necesara renovarea 

Spitalului Municipal 

Mangalia şi dotarea acestuia 

cu aparatură de specialitate, 

pentru ca activitatea 

medicală să se poată 

desfăşura la cele mai înalte 

standarde. 

 

Sursa de finanţare: 

Diminuarea fondului de 

rezervă al Guvernului. 

 

8. Ministerul Sănătăţii  

Anexa nr. 3/26 

Capitolul 6. Politica în domeniul 

Introducerea în Anexa 3/26 

a obiectivului de investiţii 

”Reabilitare, modernizare 

Motivaţia amendamentului  

Se propune admiterea 

acestui amendament 
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investiţiilor  

Proiectul 1. Finanţarea dezvoltării 

şi modernizarea infrastructurii 

sanitare, 

Subproiectul c. Reabilitarea 

infrastructurii unităţilor sanitare 

prin efectuarea lucrărilor de 

reparaţii capitale; 

şi dotare centru 

ambulatoriu”, cu suma de 

1.800 mii lei. 

 

 

 

Autor: 

Deputat Robert-Nicolae 

Turcescu 

Grupul parlamentar PMP 

deoarece, la ora actuală, nu 

exista în oraşul Negru Vodă 

un centru ambulatoriu 

permanent.  

În acest sens, se propune 

reabilitarea, modernizarea şi 

dotarea fostei clădiri a 

dispensarului. 

 

Sursa de finanţare: Bugetul 

de stat – Realocare sume 

prin transferul de la alte 

unităţi ale administraţiei 

publice 

9. Ministerul Muncii şi Justiţiei 

Sociale  

Anexa 3/20 

 

Introducerea în Anexa 3/20 

a obiectivului de investiţii ” 

„Centru de zi, cantină 

socială şi dezvoltare 

unitate îngrijire la 

domiciliu pentru persoane 

vârstnice în oraşul 

Hârşova”, cu suma de 330 

mii lei. 

 

Autor: 

Deputat Robert-Nicolae 

Turcescu 

Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  

Dat fiind numărul mare de 

persoane vârstnice din 

comunitate, se impune 

înființarea unei cantine 

sociale și dezvoltarea 

unității de îngrijire la 

domiciliu a acestora. 

Această investiție presupune 

amenajarea unui spațiu 

adecvat, dotat cu sistem de 

încălzire, mobilier, veselă și 

bucătărie, în care să se poată 

pregăti alimentele necesare 

și distribuirea lor bătrânilor. 

Totodată, se impune 

achiziționarea unui mijloc 

de transport pentru 

aprovizionarea cu alimente 
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dar și pentru distribuirea 

hranei gata preparate către 

beneficiari. 

 

Sursa de finanţare: 

Bugetul de stat – Ministerul 

Muncii şi Justiţiei Sociale– 

Resurse generale 

10. Ministerul Muncii şi Justiţiei 

Sociale  

Anexa 3/20 

 

Introducerea în Anexa 3/20 

a obiectivului de investiţii 

”Centru multifuncţional 

pentru persoane aflate in 

situatii de risc, comuna 

Mihail Kogălniceanu”,  cu 

suma de 2.080,766 mii lei. 

 

Autor: 

Deputat Robert-Nicolae 

Turcescu 

Grupul parlamentar PMP 

 

Motivaţia amendamentului 

Se propune admiterea 

amendamentului întrucât în 

comuna Mihail 

Kogălniceanu există un 

număr mare de copii cu 

dizabilităţi şi persoane 

vârstnice fără însoţitor care 

necesită transport în 

municipiul Constanţa. 

 

Sursa de finanţare: 

Bugetul de stat – Ministerul 

Muncii şi Justiţiei Sociale – 

Resurse generale 

 

11. Ministerul Muncii si Justitiei 

Sociale Anexa 3/20  

Introducere în Anexa 3/20 

a obiectivului de investiţii  

”Construire centru pentru 

orientare, supraveghere şi 

sprijinire a copilului care 

a săvârşit o faptă penală”, 

cu suma de 1.000 mii lei. 

 

Autor: 

Deputat Robert-Nicolae 

Motivaţia amendamentului  

În vederea realizării 

priorităţilor strategice pe 

termen mediu, DGASPC 

Constanţa a propus 

înfiinţarea la nivelul 

judeţului Constanţa a unui 

serviciu social cu cazare care 

să răspundă categoriei de 

minori care săvârşesc fapte 
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Turcescu 

Grupul parlamentar PMP 

penale şi nu răspund 

penal.Centrul va asigura 

asistenţă socio-psiho-

educativă îngrijire şi 

recuperare pentru copiii 

delincvenţi, grupa de vârstă 

8-14 ani. Serviciile de tip 

rezidenţial, organizate ca 

centre de plasament de 

orientare, supraveghere şi 

sprijinire a reintegrării 

sociale a copilului care 

săvârşeşte fapte penale şi nu 

răspunde penal, se vor 

înfiinţa la nivel judeţean sau 

regional, după caz, cu 

acordul şi concursul 

MMFPSPV, MAI, MEN, 

MS, MJ, Ministerului 

Public, Administraţiei 

Naţionale a Penitenciarelor, 

după modelul centrelor de 

reeducare(sau educative, 

conform Noului Cod Penal) 

pentru tinerii între 14-18 ani. 

Serviciile rezidenţiale 

asigura o perioada cuprinsă 

între 3 şi 6 luni găzduire 

pentru a se putea derula 

programele de reinserţie. 

Serviciile rezidenţiale sunt 

organizate în structura 

direcţiilor generale de 
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asistenţă socială şi protecţia 

copilului, în regim de 

componente funcţionale ale 

acestora, fără personalitate 

juridică. 

Misiunea: Serviciul asigură 

accesul beneficiarilor pe o 

perioadă determinată la 

servicii de asistenţă socială 

în vederea reintegrării 

sociale şi familiale.  

 

Sursa de finanţare: 

Bugetul de stat – Realocare 

sume prin transferul de la 

alte unităţi ale administraţiei 

publice 

12. Ministerul Educaţiei Naţionale 

Anexa nr. 3/25 

Capitolul 3. Prioritati strategice pe 

termen mediu ale ordonatorului. 

Subcapitolul A. Invatamant 

preuniversitar 

A4. Modernizarea infrastructurii 

invatamantului preuniversitar; 

utilizarea noilor 

tehnologii 

 

Introducerea în Anexa 3/25  

a obiectivului de investiţii 

”Modernizarea Şcolii 

generale <Ion Borcea> din 

Agigea”, cu suma de 1.500 

mii lei. 

 

Autor: 

Deputat Robert-Nicolae 

Turcescu 

Grupul parlamentar PMP 

 

 

 

 

Motivaţia amendamentului 

Este necesară construirea 

unui etaj suplimentar pentru 

crearea de săli de clasa 

moderne, cu grupuri 

sanitare, elemente ajutătoare 

pentru copiii cu dizabilităţi 

şi laboratoare de specialitate, 

dotate cu materiale didactice 

specifice, de ultimă 

generaţie. 

 

Sursa de finanţare: 

Bugetul de stat – Ministerul 

Educaţiei Naţionale – 

Resurse generale  
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13. Ministerul Educaţiei Naţionale 

Anexa nr. 3/25 

Capitolul 3. Prioritati strategice pe 

termen mediu ale ordonatorului. 

Subcapitolul A. Invatamant 

preuniversitar 

A4. Modernizarea infrastructurii 

invatamantului preuniversitar; 

utilizarea noilor 

tehnologii 

 

Introducerea în Anexa 3/25 

a obiectivului de investiţii 

”Achiziţionare 

calculatoare / laptop-uri si 

video-proiectoare pentru 

Şcoala Gimnazială 

Dunăreni, comuna 

Aliman”, cu suma de 30 mii 

lei. 

 

Autor: 

Deputat Robert-Nicolae 

Turcescu 

Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  

Este necesară achiziţionarea 

de calculatoare/ laptop-uri şi 

video-proiectoare, deoarece 

toate manualele sunt însoţite 

de CD- uri, care nu pot fi 

însă folosite din cauza 

absenţei aparaturii. 

 

Sursa de finanţare: 

Diminuarea fondului de 

rezervă al Guvernului 

 

14. Ministerul Educaţiei Naţionale 

Anexa nr. 3/25 

Capitolul 3. Prioritati strategice pe 

termen mediu ale ordonatorului. 

Subcapitolul A. Invatamant 

preuniversitar 

A4. Modernizarea infrastructurii 

invatamantului preuniversitar; 

utilizarea noilor 

tehnologii 

 

Introducerea în Anexa 3/25 

a obiectivului de investiţii 

”Achiziţionare mobilier – 

bănci pentru Şcoala 

Gimnaziala Dunăreni”, cu 

suma de 30 mii lei. 

 

Autor: 

Deputat Robert-Nicolae 

Turcescu 

Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  

Se propune admiterea 

amendamentului pentru 

achiziţionarea a 100 de bănci 

şcolare, destinate unui 

număr de 4 săli de clasă, 

care în prezent nu  sunt 

mobilate, motiv pentru care 

momentan cursurile se 

desfăşoară în două 

schimburi. 

 

Sursa de finanţare: 

Bugetul de stat – Ministerul 

Educaţiei Naţionale – 

Resurse generale 

 

15. Ministerul Educaţiei Naţionale 

Anexa nr. 3/25 

Capitolul 3. Prioritati strategice pe 

Introducerea în Anexa 3/25 

a obiectivului de investiţii 

”Modernizarea celor două 

Motivaţia amendamentului 

De mai bine de 40 ani, 

numărul sălilor de clasă în 
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termen mediu ale ordonatorului. 

Subcapitolul A. Invatamant 

preuniversitar 

A4. Modernizarea infrastructurii 

invatamantului preuniversitar; 

utilizarea noilor 

tehnologii 

 

grădiniţe din comuna 

Cobadin (Cobadin şi 

Viisoara)”, cu suma de 

1.000 mii lei. 

 

Autor: 

Deputat Robert-Nicolae 

Turcescu 

Grupul parlamentar PMP 

cele două unităţi a rămas 

acelaşi, în ciuda faptului că 

natalitatea în comună a 

crescut.  

 

Sursa de finanţare: 

Bugetul de stat – Ministerul 

Educaţiei Naţionale – 

Resurse generale 

16. Ministerul Educaţiei Naţionale 

Anexa nr. 3/25 

Capitolul 3. Prioritati strategice pe 

termen mediu ale ordonatorului. 

Subcapitolul A. Invatamant 

preuniversitar 

A4. Modernizarea infrastructurii 

invatamantului preuniversitar; 

utilizarea noilor 

tehnologii 

 

Introducerea în Anexa 3/25 

a obiectivului de investiţii 

”Amenajare/Construire 

hol acces din incinta şcolii 

către grupurile sanitare şi 

construire grup sanitar 

pentru persoanele cu 

dizabilităţi la Şcoala 

Gimnazială „Mihai 

Eminescu” Costineşti, cu 

suma de 95 mii lei. 

 

Autor: 

Deputat Robert-Nicolae 

Turcescu 

Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  

Grupurile sanitare ale Şcolii 

Gimnaziale „Mihai 

Eminescu” din Costineşti se 

afla în exteriorul clădirii în 

care se află sălile de clasă. 

Astfel, pentru a ajunge la 

toaletă, elevii au de străbătut 

aproximativ 30 metri prin 

frig în timpul iernii. De 

asemenea, şcoala nu are un 

grup sanitar  destinat 

persoanelor cu dizabilităţi, 

deşi în unitatea şcolară 

învaţă şi copii cu dificultăţi 

locomotorii. 

 

Sursa de finanţare: Bugetul 

de stat – Realocare sume 

prin transferul de la alte 

unităţi ale administraţiei 

publice 

 

17. Ministerul Educaţiei Naţionale 

Anexa nr. 3/25 

Introducerea în Anexa 3/25 

a obiectivului de investiţii 
Motivaţia amendamentului  

Se propune admiterea 
 



 

11 
 

Capitolul 3. Priorităţi strategice pe 

termen mediu ale ordonatorului. 

Subcapitolul A. Învăţământ 

preuniversitar 

A4. Modernizarea infrastructurii 

învăţământului preuniversitar; 

utilizarea noilor 

tehnologii 

 

”Renovare Şcoala cu cls. I-

VIII Văleni, comuna 

Dobromir”, cu suma de 

1.350 mii lei. 

 

Autor: 

Deputat Robert-Nicolae 

Turcescu 

Grupul parlamentar PMP 

amendamentului întrucât 

şcoala nu are suficiente clase 

şi se învaţă în trei schimburi. 

Este astfel urgentă exinderea 

clădirii.  

 

Sursa de finanţare: 

Diminuarea fondului de 

rezervă al Guvernului. 

18. Ministerul Educaţiei Naţionale 

Anexa nr. 3/25 

Capitolul 3. Prioritati strategice pe 

termen mediu ale ordonatorului. 

Subcapitolul A. Invatamant 

preuniversitar 

A4. Modernizarea infrastructurii 

invatamantului preuniversitar; 

utilizarea noilor 

tehnologii 

 

Introducerea în Anexa 3/25 

a obiectivului de investiţii 

”Modernizarea celor două 

grădiniţe de stat din  

oraşul Eforie”, cu suma de 

1.193 mii lei. 

 

Autor: 

Deputat Robert-Nicolae 

Turcescu 

Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  

De mai bine de 40 ani, 

numărul sălilor de clasă în 

cele două unităţi a rămas 

acelaşi, în ciuda faptului că 

natalitatea în comună a 

crescut.  

 

Sursa de finanţare: 

Bugetul de stat – Ministerul 

Educaţiei Naţionale – 

Resurse generale 

 

19. Ministerul Educaţiei Naţionale 

Anexa nr. 3/25 

Capitolul 3. Prioritati strategice pe 

termen mediu ale ordonatorului. 

Subcapitolul A. Invatamant 

preuniversitar 

A4. Modernizarea infrastructurii 

invatamantului preuniversitar; 

utilizarea noilor 

tehnologii 

 

Introducerea în Anexa 3/25 

a obiectivului de investiţii 

”Modernizarea celor două 

şcoli şi a grădiniţe de stat 

din oraşul Hârşova”, cu 

suma de 1.000 mii lei. 

 

Autor: 

Deputat Robert-Nicolae 

Turcescu 

Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  

Pentru eficientizarea actului 

instructiv-educativ şi 

obţinerea unor autorizaţii de 

funcţionare a instituţiilor de 

învăţământ din oraş este 

necesară mansardarea Şcolii 

Gimnaziale nr. 1, extinderea 

LT ”I.Cotovu”, construirea a 

doua săli de clasă şi 

modernizarea centralei 

termice de la Şcoala Port, 
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precum şi construirea unei 

scări exterioare şi extinderea 

GOP ”Tic-Pitic”. 

 

Sursa de finanţare: 

Bugetul de stat – Ministerul 

Educaţiei Naţionale – 

Resurse generale 

20. Ministerul Educaţiei Naţionale 

Anexa nr. 3/25 

Capitolul 3. Prioritati strategice pe 

termen mediu ale ordonatorului. 

Subcapitolul A. Invatamant 

preuniversitar 

A4. Modernizarea infrastructurii 

invatamantului preuniversitar; 

utilizarea noilor 

tehnologii 

 

Introducerea în Anexa 3/25 

a obiectivului de investiţii 

”Dotare cu materiale 

didactice şi elemente de 

mobilier a Şcolii 

Gimnaziale nr.1 Saligny”, 

cu suma de 150 mii lei. 

 

Autor: 

Deputat Robert-Nicolae 

Turcescu 

Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  

Se propune admiterea 

amendamentului deoarece 

materialele didactice 

existente în şcoala sunt 

învechite şi deteriorate. De 

asemenea, elemente ale 

băncilor sunt desprinse şi pot 

genera accidentări ale 

copiilor. 

 

Sursa de finanţare: 

Bugetul de stat – Ministerul 

Educaţiei Naţionale – 

Resurse generale 

 

21. Ministerul Educaţiei Naţionale 

Anexa nr. 3/25 

Capitolul 3. Prioritati strategice pe 

termen mediu ale ordonatorului. 

Subcapitolul A. Invatamant 

preuniversitar 

A4. Modernizarea infrastructurii 

invatamantului preuniversitar; 

utilizarea noilor 

tehnologii 

Introducerea în Anexa 3/25 

a obiectivului de investiţii 

”Amenajare Liceu 

Teoretic şi sala de sport în 

oraşul Negru Vodă”, cu 

suma de 913,5 mii lei. 

 

 

Autor: 

Deputat Robert-Nicolae 

Motivaţia amendamentului  

Se propune admiterea 

amendamentului întrucât atât 

Liceul Teoretic Negru Vodă, 

cât şi sala de sport, sunt într-

un grad avansat de 

degradare. Este nevoie de 

reparaţii interioare şi 

exterioare pentru ca elevii 

să-şi poată desfăşura 
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 Turcescu 

Grupul parlamentar PMP 

activitatea în condiţii de 

curăţenie şi siguranţă. 

 

Sursa de finanţare: 

Bugetul de stat – Ministerul 

Educaţiei Naţionale – 

Resurse generale 

22. Ministerul Educației Naționale 

Anexa nr. 3/25 

Capitolul 3. Prioritati strategice pe 

termen mediu ale ordonatorului. 

Subcapitolul A. Invatamant 

preuniversitar 

A4. Modernizarea infrastructurii 

invatamantului preuniversitar; 

utilizarea noilor 

tehnologii 

 

Introducerea în Anexa 3/25 

a obiectivului de investiţii: 

„Achiziţionare microbuz 

pentru transport elevi”, cu 

suma de 120 mii lei. 

 

 

Autor: 

Deputat Robert-Nicolae 

Turcescu 

Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  

Primăria Costineşti nu deţine 

un microbuz destinat 

transportului elevilor către 

unităţile de învăţământ din 

localitate şi pentru 

transportul copiilor la 

activităţi extraşcolare care 

au loc în afara comunei.  

 

Sursa de finanţare: 

Bugetul de stat – Ministerul 

Educaţiei Naţionale – 

Resurse generale 

 

23. Ministerul Dezvoltării Regionale, 

Administraţiei Publice şi Fonduri 

Europene Anexa nr. 3/15 

Capitolul6. POLITICA ÎN 

DOMENIUL INVESTIȚIILOR 

PUBLICE 

Subcapitolul 

INFRASTRUCTURA 

PROGRAMULUI NATIONAL 

DE DEZOLTARE LOCALĂ 

Subprogramul a)„Modernizarea 

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 
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satului românesc”; 

 

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. 

24. 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 

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 
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satului românesc”; rezervă al Guvernului. 

25. Ministerul Dezvoltării Regionale, 

Administraţiei Publice şi Fonduri 

Europene Anexa nr. 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 

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 

României la data de 18 

ianuarie 2017, publicat în 
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Monitorul Oficial  nr.62 din 

25 ianuarie 2017. 

26. Ministerul Dezvoltării Regionale, 

Administraţiei Publice şi Fonduri 

Europene Anexa nr. 3/15 

Capitolul6. POLITICA ÎN 

DOMENIUL INVESTIȚIILOR 

PUBLICE 

Subcapitolul 

INFRASTRUCTURA 

PROGRAMULUI NATIONAL 

DE DEZOLTARE LOCALĂ 

Subprogramul a)„Modernizarea 

satului românesc”; 

 

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 
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ianuarie 2017, publicat în 

Monitorul Oficial  nr.62 din 

25 ianuarie 2017. 

27. Ministerul Dezvoltării Regionale, 

Administraţiei Publice şi 

Fondurilor Europene 

Anexa 3/15 

Capitolul6. POLITICA ÎN 

DOMENIUL INVESTIȚIILOR 

PUBLICE 

Subcapitolul 

INFRASTRUCTURA 

PROGRAMULUI NATIONAL 

DE DEZOLTARE LOCALĂ 

Subprogramul c) "Infrastructură la 

nivel judeţean" 

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. 

 

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 
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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. 

28. Ministerul Dezvoltării Regionale, 

Administraţiei Publice şi 

Fondurilor Europene 

Anexa 3/15 

Capitolul6. POLITICA ÎN 

DOMENIUL INVESTIȚIILOR 

PUBLICE 

Subcapitolul 

INFRASTRUCTURA 

PROGRAMULUI NATIONAL 

DE DEZOLTARE LOCALĂ 

Subprogramul a)„Modernizarea 

satului românesc”; 

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 
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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. 

29. Ministerul Dezvoltării Regionale, 

Administraţiei Publice şi 

Fondurilor Europene 

Anexa 3/15 

Capitolul6. POLITICA ÎN 

DOMENIUL INVESTIȚIILOR 

PUBLICE 

Subcapitolul 

INFRASTRUCTURA 

PROGRAMULUI NATIONAL 

DE DEZOLTARE LOCALĂ 

Subprogramul c) "Infrastructură la 

nivel judeţean" 

 

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 
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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. 

30. Ministerul Dezvoltării Regionale, 

Administraţiei Publice şi Fonduri 

Europene Anexa 3/15 

Capitolul6. POLITICA ÎN 

DOMENIUL INVESTIȚIILOR 

PUBLICE 

Subcapitolul 

INFRASTRUCTURA 

PROGRAMULUI NATIONAL 

DE DEZOLTARE LOCALĂ 

Subprogramul a)„Modernizarea 

satului românesc”; 

 

Introducerea în Anexa 3/15 

a obiectivului de investiţii 

”Creşă” în localitatea 

Cumpăna, cu suma de 2.500 

mii lei. 

 

Autor: 

Deputat Robert-Nicolae 

Turcescu 

Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului 

Se propune admiterea 

amendamentului întrucât 

majoritatea celor 15.000 de 

locuitori au un loc de munca 

în Constanţa. Este astfel 

strict necesară construirea  

unei creşe, unde părinţii să 

îşi poată lăsa copiii pe 

parcursul zilei. 

 

Sursa de finanţare: 

Bugetul alocat Ministerul 

Dezvoltării Regionale, 

Administraţiei Publice şi 

Fondurilor Europene prin 

implementarea etapei a II-a a 

Programului Naţional de 
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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. 

31. Ministerul Dezvoltării Regionale, 

Administraţiei Publice şi Fonduri 

Europene Anexa 3/15 

Capitolul6. POLITICA ÎN 

DOMENIUL INVESTIȚIILOR 

PUBLICE 

Subcapitolul 

INFRASTRUCTURA 

PROGRAMULUI NATIONAL 

DE DEZOLTARE LOCALĂ 

Subprogramul a)„Modernizarea 

satului românesc”; 

 

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 

Grupul parlamentar PMP 

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: 

Bugetul alocat Ministerul 

Dezvoltării Regionale, 

Administraţiei Publice şi 

Fondurilor Europene prin 

implementarea etapei a II-a a 

Programului Naţional de 
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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. 

32. 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”; 

 

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 
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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. 

33. Ministerul Dezvoltării Regionale, 

Administraţiei Publice şi Fonduri 

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 şi canalizare, 

a staţiilor de tratare a apei potabile 

şi staţiilor de epurare a apelor 

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 
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uzate în localităţile cu o 

populaţie de până la 50.000 de 

locuitori” – aprobat prin Legea nr. 

224/2007 

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. 

34. Ministerul Dezvoltării Regionale, 

Administraţiei Publice şi Fonduri 

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 

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 
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modificările si completările 

ulterioare, anexa introdusă prin 

Ordonanta 16/2014 

a) Subprogramul săli de sport 

 

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. 

35. Ministerul Dezvoltării Regionale, 

Administraţiei Publice și 

Fondurilor Europene 

Anexa 3/15 Capitolul 

Locuinte VII. Programul 

privind constructia de locuinte 

de serviciu, prin intermediul 

Agentiei 

Nationale pentru Locuinte, 

conform prevederilor HG nr. 

719/2016 pentru 

aprobarea Programului 

"Constructia de locuinte de 

serviciu" 

 

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. 

 

36. Ministerul Dezvoltării Regionale, 

Administraţiei Publice şi 

Fondurilor Europene 

Introducerea în Anexa 3/15 

a obiectivului de investiţii 

”Cantina socială în 

Motivaţia amendamentului  

Se propune admiterea 

amendamentului deoarece se 
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Anexa 3/15 

Capitolul6. POLITICA ÎN 

DOMENIUL INVESTIȚIILOR 

PUBLICE 

Subcapitolul 

INFRASTRUCTURA 

PROGRAMULUI NAȚIONAL 

DE DEZOLTARE LOCALĂ 

X. Programul naţional de 

construcţii de interes public sau 

social derulat în baza OG nr.     

25/2001 privind înfiinţarea 

Companiei Naţionale de Investiţii 

"C.N.I."S.A, aprobată cu 

modificări şi completări prin 

Legea nr. 117/2002, cu 

modificările si completările 

ulterioare, anexa introdusă prin 

Ordonanţa 16/2014 

j) Subprogramul Lucrări în primă 

urgenţă 

comuna Mereni, judeţul 

Constanţa”, cu suma de 

900 mii lei. 

 

Autor: 

Deputat Robert-Nicolae 

Turcescu 

Grupul parlamentar PMP 

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,  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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37. Ministerul Dezvoltării Regionale, 

Administraţiei Publice şi Fonduri 

Europene Anexa 3/15 

Capitolul6. POLITICA ÎN 

DOMENIUL INVESTIȚIILOR 

PUBLICE 

Subcapitolul 

INFRASTRUCTURA 

PROGRAMULUI NATIONAL 

DE DEZOLTARE LOCALĂ 

Subprogramul a)„Modernizarea 

satului românesc”; 

 

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 
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ianuarie 2017, publicat în 

Monitorul Oficial  nr.62 din 

25 ianuarie 2017. 

38. Ministerul Dezvoltării Regionale, 

Administraţiei Publice şi Fonduri 

Europene Anexa 3/15 

Ministerul Dezvoltării Regionale, 

Administraţiei Publice şi Fonduri 

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 şi canalizare, 

a staţiilor de tratare a apei potabile 

şi staţiilor de epurare a apelor 

uzate în localităţile cu o 

populaţie de până la 50.000 de 

locuitori” – aprobat prin Legea nr. 

224/2007 

 

Introducerea în Anexa 3/15   

a obiectivului de investiţii 

“Extindere reţea de apă 

potabilă în localitatea 

Mihai Viteazu şi 

înfiinţarea reţelei de apă 

potabilă în localitatea 

Sinoe ", cu suma de 2.250 

mii lei. 

 

Autor: 

Deputat Robert-Nicolae 

Turcescu 

Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  

Este necesară realizarea 

rețelei de apă 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 
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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. 

39. Ministerul Dezvoltării Regionale, 

Administraţiei Publice şi Fonduri 

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 

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: 

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 
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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 

Deputat Robert-Nicolae 

Turcescu 

Grupul parlamentar PMP 

al populației și 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. 

40. Ministerul Dezvoltării Regionale, 

Administraţiei Publice și 

Fondurilor Europene 

Anexa 3/15 

Capitolul6. POLITICA ÎN 

DOMENIUL INVESTIȚIILOR 

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.   

 

Motivaţia amendamentului  

Se propune admiterea 

amendamentului întrucât în 

prezent elevii îşi desfăşoară 

ora de educaţie fizică în aer 

liber.  
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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 

 

Autor: 

Deputat Robert-Nicolae 

Turcescu 

Grupul parlamentar PMP 

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. 

41. Ministerul Dezvoltării Regionale, 

Administraţiei Publice şi Fonduri 

Europene Anexa 3/15 

Capitolul 6. POLITICA ÎN 

DOMENIUL INVESTIȚIILOR 

PUBLICE 

Subcapitolul 

Introducerea în Anexa 3/15 

a obiectivului de investiţii 

”Canalizare în comuna 

Peştera”, cu suma de 9.000 

mii lei. 

 

Autor: 

Motivaţia amendamentului  

Cei peste 3.500 de locuitori 

ai comunei Peştera nu 

dispun în momentul de faţă 

de canalizare. 

 

Sursa de finanţare: 
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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 

Deputat Robert-Nicolae 

Turcescu 

Grupul parlamentar PMP 

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. 

42. Ministerul Dezvoltării Regionale, 

Administraţiei Publice şi Fonduri 

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 

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 

 



 

33 
 

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 

 

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. 

43. Ministerul Dezvoltării Regionale, 

Administraţiei Publice şi 

Fondurilor Europene 

Anexa 3/15 

Capitolul6. POLITICA ÎN 

DOMENIUL INVESTIȚIILOR 

PUBLICE 

Subcapitolul 

INFRASTRUCTURA 

PROGRAMULUI NATIONAL 

DE DEZOLTARE LOCALĂ 

Subprogramul a)„Modernizarea 

satului românesc”; 

 

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 
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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. 

44. Ministerul Dezvoltării Regionale, 

Administraţiei Publice şi 

Fondurilor Europene 

Anexa 3/15 

Capitolul6. POLITICA ÎN 

DOMENIUL INVESTIȚIILOR 

PUBLICE 

Subcapitolul 

INFRASTRUCTURA 

PROGRAMULUI NATIONAL 

DE DEZOLTARE LOCALĂ 

Subprogramul a)„Modernizarea 

satului românesc”; 

 

Introducerea în Anexa 3/15 

a obiectivului de investiţii 

”Renovare dispensar 

medical”, cu suma de 150 

mii lei. 

 

Autor: 

Deputat Robert-Nicolae 

Turcescu 

Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  

Comuna Seimeni a fost 

afectată de alunecări de 

teren, printre pagubele 

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 
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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. 

45. Ministerul Dezvoltării Regionale, 

Administraţiei Publice şi Fonduri 

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 

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 
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locuitori” – aprobat prin Legea nr. 

224/2007 

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. 

46. Ministerul Dezvoltării Regionale, 

Administraţiei Publice şi Fonduri 

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 

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 
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Legea nr. 117/2002, cu 

modificările si completările 

ulterioare, anexa introdusă prin 

Ordonanta 16/2014 

a) Subprogramul săli de sport 

 

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. 

47. Ministerul Dezvoltării Regionale, 

Administraţiei Publice și 

Fondurilor Europene 

Anexa 3/15 Capitolul 

Locuinte VII. Programul privind 

constructia de locuinte de 

serviciu, prin intermediul Agentiei 

Nationale pentru Locuinte, 

conform prevederilor HG nr. 

719/2016 pentru 

aprobarea Programului 

"Constructia de locuinte de 

serviciu" 

 

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 
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ianuarie 2017, publicat în 

Monitorul Oficial  nr.62 din 

25 ianuarie 2017. 

48. Ministerul Dezvoltării Regionale, 

Administraţiei Publice şi Fonduri 

Europene Anexa 3/15 

Capitolul6. POLITICA ÎN 

DOMENIUL INVESTIȚIILOR 

PUBLICE 

Subcapitolul 

INFRASTRUCTURA 

PROGRAMULUI NATIONAL 

DE DEZOLTARE LOCALĂ 

b) Subprogramul „Regenerarea 

urbană a municipiilor si 

orașelor””; 

 

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:  

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 

 



 

40 
 

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. 

49. Ministerul Dezvoltării Regionale, 

Administraţiei Publice şi Fonduri 

Europene Anexa 3/15 

Capitolul6. POLITICA ÎN 

DOMENIUL INVESTIȚIILOR 

PUBLICE 

Subcapitolul 

INFRASTRUCTURA 

PROGRAMULUI NATIONAL 

DE DEZOLTARE LOCALĂ 

Subprogramul a)„Modernizarea 

satului românesc”; 

 

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 
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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. 

50. Ministerul Dezvoltării Regionale, 

Administraţiei Publice şi Fonduri 

Europene Anexa 3/15 

Capitolul6. POLITICA ÎN 

DOMENIUL INVESTIȚIILOR 

PUBLICE 

Subcapitolul 

INFRASTRUCTURA 

PROGRAMULUI NATIONAL 

DE DEZOLTARE LOCALĂ 

Subprogramul a)„Modernizarea 

satului românesc”; 

 

Introducerea în Anexa 3/15 

a obiectivului de investiţii 

”Reparaţii şi extindere 

sediu Primărie comuna 

Mihail Kogălniceanu”, cu 

suma de 2.796,561 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 
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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. 

51. Ministerul Dezvoltării Regionale, 

Administraţiei Publice şi Fonduri 

Europene Anexa 3/15 

Capitolul 6. POLITICA ÎN 

DOMENIUL INVESTIȚIILOR 

PUBLICE 

Subcapitolul 

INFRASTRUCTURA 

PROGRAMULUI NATIONAL 

DE DEZOLTARE LOCALĂ 

Introducerea în Anexa 3/15 

a obiectivului 

”Branşamente de apă şi 

racorduri, comuna Mihail 

Kogălniceanu”, cu suma de 

1.300 mii lei. 

 

 

Autor: 

Deputat Robert-Nicolae 

Motivaţia amendamentului 

În comuna Mihail 

Kogălniceanu există reţea de 

apă, însă nu poate fi folosită 

din lipsa branşamentelor şi a 

racordurilor. 

 

Sursa de finanţare: 

Din bugetul alocat 

Ministerul Dezvoltării 
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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 

Turcescu 

Grupul parlamentar PMP 

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. 

52. Ministerul Dezvoltării Regionale, 

Administraţiei Publice şi Fonduri 

Europene Anexa 3/15 

Capitolul6. POLITICA ÎN 

DOMENIUL INVESTIȚIILOR 

PUBLICE 

Subcapitolul 

INFRASTRUCTURA 

PROGRAMULUI NATIONAL 

DE DEZOLTARE LOCALĂ 

b) Subprogramul „Regenerarea 

urbană a municipiilor si 

orașelor””; 

 

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 
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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. 

53. Ministerul Culturii și Identității 

Naționale 

Anexa nr. 3/27 

Capitolul 3. PRIORITĂȚI 

STRATEGICE PE TERMEN 

MEDIU ALE 

ORDONATORULUI 

 b. Program bugetar II – 

Elaborarea și aplicarea strategiilor 

și politicilor în domeniul culturii 

 b.5. Subprogram bugetar V: 

Reabilitarea monumentelor 

Introducerea în Anexa 3/27 

a obiectivului de investiţii 

„Construire Casa de 
Cultură” cu suma de 1.125 

mii lei. 

 

 

 

 

Autor: 

Deputat Robert-Nicolae 

Turcescu 

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 . 
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istorice si 

modernizarea institutiilor publice 

de cultură din România. 

 

Grupul parlamentar PMP Sursa de finanţare: 

Bugetul de stat – Ministerul 

Culturii și Identității 

Naționale – Resurse 

generale 

54. Ministerul Culturii și Identității 
Naționale 

Anexa nr. 3/27 

Capitolul 3. PRIORITĂȚI 

STRATEGICE PE TERMEN 

MEDIU ALE 

ORDONATORULUI 

 b. Program bugetar II – 

Elaborarea și aplicarea strategiilor 

și politicilor în domeniul culturii 

 b.5. Subprogram bugetar V: 

Reabilitarea monumentelor 

istorice si 

modernizarea institutiilor publice 

de cultură din România. 

 

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 României pentru 

acest proiect. 

 

Sursa de finanţare: 

Diminuarea fondului de 

rezervă al Guvernului 

 

55. Ministerul Culturii și Identității 
Naționale 

Anexa nr. 3/27 

Capitolul 3. PRIORITĂȚI 

STRATEGICE PE TERMEN 

MEDIU ALE 

ORDONATORULUI 

 b. Program bugetar II – 

Introducerea în Anexa 3/27 

a obiectivului de investiţii 

”Dotarea Casei de Cultură 

a oraşului Hârşova”, cu 

suma de 100 mii lei. 

 

 

Autor: 

Motivaţia amendamentului  

Se impune dotarea Casei de 

Cultură a oraşului cu 

aparatură şi costume 

necesare desfăşurării 

activităţii culturale din oraş, 

activitate la care participă şi 

elevi de toate vârstele atât 
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Elaborarea și aplicarea strategiilor 

și politicilor în domeniul culturii 

 b.5. Subprogram bugetar V: 

Reabilitarea monumentelor 

istorice si 

modernizarea institutiilor publice 

de cultură din România. 

 

Deputat Robert-Nicolae 

Turcescu 

Grupul parlamentar PMP 

din oraş, cât şi  din 

localităţile limitrofe. Dotarea 

constă în achiziţionarea de 

instrumente muzicale, 

costume şi înfiinţarea unei 

săli de dans modern şi a unui 

studio de înregistrări. 

Sursa de finanţare: Bugetul 

de stat – Realocare sume 

prin transferul de la alte 

unităţi ale administraţiei 

publice 

56. Ministerul Culturii şi Identităţii 

Naţionale  

Anexa nr. 3/27 

Capitolul 3. PRIORITĂȚI 

STRATEGICE PE TERMEN 

MEDIU ALE 

ORDONATORULUI 

 b. Program bugetar II – 

Elaborarea și aplicarea strategiilor 

și politicilor în domeniul culturii 

 b.5. Subprogram bugetar V: 

Reabilitarea monumentelor 

istorice si 

modernizarea institutiilor publice 

de cultură din România. 

 

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 

Culturii şi Identităţii 

Naţionale – Resurse 

generale 

 

57 Ministerul Culturii şi Identităţii Introducerea în Anexa 3/27 Motivaţia amendamentului   
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Naţionale  

Anexa nr. 3/27 

Capitolul 3. PRIORITĂȚI 

STRATEGICE PE TERMEN 

MEDIU ALE 

ORDONATORULUI 

 b. Program bugetar II – 

Elaborarea și aplicarea strategiilor 

și politicilor în domeniul culturii 

 b.5. Subprogram bugetar V: 

Reabilitarea monumentelor 

istorice si 

modernizarea institutiilor publice 

de cultură din România. 

 

a obiectivului de investiţii 

”Renovare Casa de 

Cultură Mangalia”, cu 

suma de 6.500 mii lei. 

 

Autor: 

Deputat Robert-Nicolae 

Turcescu 

Grupul parlamentar PMP 

Se impune renovarea Casei 

de Cultură din Mangalia, 

deoarece se află într-o stare 

de degradare avansata, iar în 

interiorul acesteia nu mai pot 

fi desfăşurate activităţi fără a 

pune în pericol viaţa 

oamenilor. 

 

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. 

58. MINISTERUL AFACERILOR 

INTERNE Anexa 3/19 Program 

Introducerea în Anexa 3/19 

a obiectivului de investiţii 
Motivaţia amendamentului  

Se doreşte aprobarea acestui 
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B. Cresterea eficientei activitatilor 

de ordine publica prin dezvoltarea 

si modernizarea retelelor de 

comunicatii si suport informatic 

ale structurilor Ministerului 

Afacerilor Interne; 

”Achiziţionare sistem 

monitorizare spaţiu public 

Mangalia”, cu suma de 

2.000 mii lei. 

 

Autor: 

Deputat Robert-Nicolae 

Turcescu 

Grupul parlamentar PMP 

amendament deoarece 

municipiul Mangalia nu 

dispune de o monitorizare 

video a spaţiului public, ceea 

ce duce la creşterea gradului 

de infracţionalitate şi 

îngreunează activitatea 

poliţiştilor. 

 

Sursa de finanţare: 

Bugetul de stat – Ministerul 

Afacerilor Interne – Resurse 

generale 

 

 

 
 


