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AVIZ COMUN

asupra proiectui Legii bugetului de stat pe anul 2021

In conformitate cu prevederile art. 21 din RegulamentuI activitatilor 
comune ale Senatului §i Camerei Deputatiior, republicat, Comisia pentru mediu a 
Senatului, Comisia pentru ape, paduri, pescuit si fond cinegetic a Senatului §i 
Comisia pentru mediu §i echilibru ecologic a Camerei Deputatiior au fost sesizate, 
prin adresele L35/2021 §i PL-x nr.109/2021, pentru dezbatere §i avizare cu 
proiectui Legii bugetului de stat pe anul 2021.

Potrivit prevederilor art.24 din RegulamentuI activitatilor comune ale 
Senatului §i Camerei Deputatiior, membrii comisiilor reunite, au examinat proiectui 
de lege mai sus mentionat m sedinta din 25 februarie 2021.

La §edintele comisiilor au participat mini§tri, secretari de stat §i §efi ai 
institutiilor, in calitate de ordonatori principal! de credite, care au prezentat 
concluziile §i propunerile asupra bugetelor proprii.

in urma finalizarii dezbaterii, membrii comisiilor au hotarat, cu
majoritate de voturi (25 pentru §i 16 impotriva) avizarea favorabila a
proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2021, cu amendamentele respinse 
prevazute m anexa.

in raport cu obiectui §i continutui sau, proiectui de Lege face parte din 
categoria legilor ordinare.

PRE^EDINTE,
Liviu Lucian MAZILU
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Anexa

AMENDAMENTE RESPINSE 
asupra proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2021

L35/2021

Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor

Motivatia amendamentului/ 
sursa de finantare

Motivatia respingeriiNr. Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapito

1/paragraf/
grupa/titlul/articol/alineat

Text amendament propus 
(autor, apartenenfa politica)crt.

Amenajare curs apa zona primariei 
Comuna Camara^u, jud. Cluj. 
Valoare estimata 470.000 lei

Anexa 3/23 Ministerul 
Mediului, Apelor §i Padurilor

Se suplimenteaza suma 
prevazuta in anexa 3, pentru 
Ministerul Mediului, Apelor si 
Padurilor, cu 470 mii lei.

respins la vot
1.

Sursa de finan^are: Fondul de 
rezerva bugetara la dispozi^ia 
Guvemului

Autor:
Vasile Dincu
Patriciu-Andrei Achima§-
Cadariu
Grup parlamentar PSD
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Realizarea unor lucrari de 
regularizare a paraului Solca, 
judetul Suceava

respins la votAnexa 3/23/01 Ministerul 
Mediului, Apelor si Padurilor 
Capitolul 70.00, Titlul 65 
„TrrLUL XII cheltuieli 
aferente
programelor cu finan^are 
rambursabila”

Se propune suplimentarea cu 
11.852 mii lei a creditelor de 
angaj ament prevazute in Anexa 
3/23/01 la bugetul Ministerului 
Mediului, Apelor si Padurilor, 
Capitolul 70.00, Titlul 65 
„TrrLUL XII cheltuieli aferente 
programelor cu finantare 
rambursabila”

2.

Sursa de finantare: diminuarea cu 
aceeasi suma a Fondului de rezerva 
bugetara la dispozitia Guvemului

Autori:
loan STAN, senator PSD 
Mirela Elena ADOMNICAI, 
deputat PSD
Eugen BEJINARIU, deputat
PSD Vlad
POPESCU, Deputat PSD/PPU-
SL
Gheorghe §OLDAN, deputat
PSD
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Necesitatea unor lucrari de 
indiguire sau consolidare este foarte 
mare
semnificativ de inunda^ii.
Sursa de fmantare: Se diminueaza 
cu suma de 10 milioane RON 
sumele prevazute la Anexa nr. 
3/23/01 Actiuni Generale/ Titlul

respins la votLegea Bugetului de Stat pe 
anul 2021 - 
Anexa nr.3/23/02 
MINISTERUL MEDIULUI, 
APELOR §I PADURILOR - 
Capitol 7001, Subcapitol 05, 
Paragraf 02 - Amenajari 
hidrotehnice

Alocarea sumei de 10 milioane 
RON
obiectivului: Indiguire malul 
stang al raului Trotus, in aval 
de podul feroviar (Adjud).
Se propune suplimentarea 
sumei prevazute la Anexa 
nr.3/23/02 
MINISTERUL

3.
realizareapentru

risculuidin cauza

VIIMEDIULUI, 
APELOR §I PADURILOR - 
Capitol 7001, Subcapitol 05, 
Paragraf 02 
hidrotehnice cu 10 milioane 
RON pentru: Indiguire malul 
stang al raului Trotu?, in aval 
de podul feroviar (Adjud). 
Autor; Anghel Talvar, PSD

Amenajari

Se propune suplimentarea cu 
11.000 mii lei a creditelor de

Cre§terea rapida de debit pe paraul 
Ple§uva §i scurgerile de pe versanti 
au produs viituri rapide cu efecte 
severe de inunda(ii locale pe raza 
UAT Malovat

respins la vot4. Anexa 3/23/70/01/70/XIII 
Ministerul Mediului, Apelor 
§i Padurilor angaj ament §i cu 11.000 mii lei a 

creditelor bugetare prevazute in 
Anexa 3/23/23 la bugetul 
Ministerului Mediului, Apelor §i 
Padurilor pentru realizarea 
obiectivului „Recalibrare albie 
§i consolidare maluri parau 
Ple§uva, 3000m, comuna 
Malovat, Judejul Mehedin(i”. 
Autor: Liviu Lucian MAZILU, 
Virgil Alin CHIRILA,
Cornel Vasile FOLESCU 
Grupul Parlamentar PSD______

Sursa de finantare: fondul de 
rezerva aflat la dispozitia PM si 
actiuni generale ale MFP
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Etajul colinar al paraului 
Ghelmegioaia este afectat de 
procese de ravenare, eroziune §i 
alunecari de teren, provocand 
inundatii la nivelul UAT Pruni§or

respins la votAnexa 3/23/70/01/70/XIII 
Ministerul Mediului, Apelor 
§i Padurilor

Se propune suplimentarea cu 
5.500 mil lei a creditelor de 
angajament si cu 5.500 mii lei a 
creditelor bugetare prevazute in 
Anexa 3/23/23 la bugetul 
Ministerului Mediului, Apelor §i 
Padurilor pentru realizarea 
obiectivului „Recalibrare albie 
§i consolidare maluri parau 
Ghelmegioaia, pe sectorul 
Ghelmegioaia - Pruni^or, 5000 
m, comuna Pruni§or, judeful 
Mehedinfi”.
Autor: Liviu Lucian MAZILU, 
Virgil Alin CHIRILA,
Cornel Vasile FOLESCU.
Grupul Parlamentar PSD

5.

Sursa de finantare: fondul de 
rezerva aflat la dispozitia PM §i 
actiuni generale ale MFP

Lucrarile de consolidare a malurilor 
afectate de eroziuni asigura 
stabilizarea albiei §i malurilor in 
vederea stoparii inunda^iilor §i 
apararea gospodariilor de pe raza 
UAT Bacle§

respins la vot6. Anexa 3/23/70/01/70/XIII 
Ministerul Mediului, Apelor 
§i Padurilor

Se propune suplimentarea cu 
3.000 mii lei a creditelor de 
angaj ament §i cu 3.000 mii lei a 
creditelor bugetare prevazute in 
Anexa 3/23/23 la bugetul 
Ministerului Mediului, Apelor §i 
Padurilor pentru realizarea 
obiectivului „Recalibrare albie 
§i consolidare maluri rau 
Drincea 1, 2500 m, la Podu 
Grosu, Comuna Bacle§ jude^ul 
Mehedinfi”.
Autor: Liviu Lucian MAZILU, 
Virgil Alin CHIRILA,
Cornel Vasile FOLESCU 
Grupul Parlamentar PSD______

Sursa de finantare: fondul de 
rezerva aflat la dispozitia PM si 
actiuni generale ale MFP

4



Lucrari de refacere a albiei paraului 
m urma inunda^iilor, de calibrare a 
albiei, diguri de aparare, proteclie 
de taluz pentru stoparea eroziunilor

respins la votAnexa 3/23/70/01/70/XIII 
Ministerul Mediului, Apelor 
§i Padurilor

Se propune suplimentarea cu 
7.000 mii lei a creditelor de 
angajament si cu 7.000 mii lei a 
creditelor bugetare prevazute in 
Anexa 3/23/23 la bugetul 
Ministerului Mediului, Apelor §i 
Padurilor pentru realizarea 
obiectivului „Reparatii lucrari 
calamitate parau Cofu^tea, 
4000 m amonte pod DJ, sat 
Cordun, Comuna Corcova, 
judeful Mehedinfi”.
Autor: Liviu Lucian MAZILU, 
Virgil Alin CHIRILA,
Cornel Vasile FOLESCU 
Grupul Parlamentar PSD

7.

Sursa de finantare: fondul de 
rezerva aflat la dispozi^ia PM si 
actiuni generale ale MFP

respins la votLucrarile de consolidare a malurilor 
afectate de eroziuni asigura 
stabilizarea albiei §i malurilor in 
vederea stoparii inunda^iilor §i 
apararea gospodariilor de pe raza 
UAT E§eln4a

8. Anexa 3/23/70/01/70/XIII 
Ministerul Mediului, Apelor 
§i Padurilor

Se propune suplimentarea cu 
14.700 mii lei a creditelor de 
angajament §i cu 14.700 mii lei 
a creditelor bugetare prevazute 
in Anexa 3/23/23 la bugetul 
Ministerului Mediului, Apelor §i 
Padurilor pentru realizarea 
obiectivului „Reabilitare albia 
raului E^elnifa pe un tronson 
de 3000 m, in intravilan ca 
urmare a inundafiilor, comuna 
E^elnifa, judeful Mehedinfi”.

Sursa de finantare: fondul de 
rezerva aflat la dispozitia PM si 
actiuni generale ale MFP

Autor: Liviu Lucian MAZILU, 
Virgil Alin CHIRILA,
Cornel Vasile FOLESCU.
Grupul Parlamentar PSD______
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respins la votfinantareaBugetul 
Mediului, Apelor Padurilor 
Anexa 3/23/02 Cod 5001.51 
Transferuri intre unitati ale 
administratiei publice

Ministerului Este
programelor Rabla Cla§ic, Rabla 
Plus §i Rabla pentru electrocasnice 
§i in anul 2021 avand in vedere 
situatia industriei automotive din 
Romania dar si evolu^ia dinamica a 
tehnologiei 
electrocasnicelor. Programul Rabla 
Clasic va primi o finantare de 
1.500.000 mii lei dedicata inlocuirii

necesara9.

domeniulinSe majoreaza creditele de 
angaj ament §i creditele bugetare 
cu suma de 1.910.000 mii lei 
pentru finantarea prin 
Administratia Fondului de 
Mediu a programelor Rabla 
Cla§ic, Rabla Plus §i Rabla 
pentru electrocasnice

parcului auto privat cu autovehicule 
cu emi^ii reduse de carbon §i 
vouchere de 60.000 lei pentru 
achizi|ionarea de ma§ini electrice 
iar Programul Rabla Plus va primi o 
finantare de 300.000 mii lei 
dedicata pentru inlocuirea parcului 
auto al administratiei centrale §i 
locale cu autoturisme de productie 
autohtona. Programul Rabla pentru 
Electrocasnice primeste un buget de 
110.000 mii lei in anul 2021.
Sursa de finantare: veniturile din 
taxele administrate pe deseurile 
rezultate 
comercializarea 
teritoriul Romaniei.

Autori:
Ion Marcel Ciolacu - deputat 
PSD
Grup parlamentar PSD

din productia §i 
bunurilor pe
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Pentru comuna Tiha Bargaului 
se propane construirea unei 
platforme 
depozitare gospodarire a 
gunoiului de grajd, (Ministerul 
Mediului, Apelor si Padurilor) - 
2.089.115,00 lei, suma alocata 
acestui proiect fiind de 6 mii 
lei/cof.

Construirea 
eomunale de depozitare si 
gospodarire a gunoiului de grajd 
este de necesitate majora pentru 
comuna Tija Bargaului, pentru 
mdeplinirea normelor sanitare si 
ecologice. Locuitorii din zona vor 
avea prin aeeasta masura un grad 
mai ridicat de igiena in comima si 
se vor mdeplini conditiile de mediu 
impuse de Garda de Mediu in 
domeniul depozitarii si procesarii 
gunoiului de grajd.

platforme respins la vot10. Anexa nr. 3 / 23 / 02 Capitol 
7401/Subcapitol 03 
Reducerea si controlul 
poluarii, Ministerul Mediului, 
Apelor §i Padurilor

unei

eomunale de

Sursa de finantare:
Realocare din Fondul de rezerva al 
Guvemului, Bugetul MFP - actiuni 
generale, 50.01, Anexa 3/65/01, 
Capitol 50.01

Autori:
Deputat Vasile Daniel Suciu 
Deputat Bogdan Gruia Ivan 
Senator loan Denes

Grnp parlamentar PSD
Fie ca vorbim de retele publice cu 
mtreruperi de curent, de zone 
izolate sau de consumatori 
individuali care doresc sa-si reduca 
cheltuielile cu energia electrica, 
instalarea unor sisteme de panouri 
fotovoltaice reprezinta solatia 
pentru un viitor mai verde.
Un alt beneficiu adus de utilizarea 
de panouri solare este acela ca nu 
afecteaza in mod negativ mediul 
inconjurator: nu emana gaze §i nu

respins la votAnexa 
Obiectiv 836

nr.3/23/29. Cod 
Ministerul 

Mediului, Apelor §i Padurilor

Pentru comuna Tiha Bargaului 
se propune instalarea sistemelor 
fotovoltaice in gospodarii izolate 
(Administratia Fondului pentru 
Mediu)- 750.000 lei, suma 
alocata acestui proiect fiind de 
750 mii lei.

11.
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polueaza aerul.
Panourile fotovoltaice 
oricarui proprietar 
independenta

asigura 
de casa 
energetics 

(aproximativ 70-80% din ce 
consuma vine din panouri) si o 
factura multa scazuta la energie. De 
asemenea instalarea panourilor 
respins la vot fotovoltaice 
reprezinta o solutie viabila pentru 
consumatorii din zonele izolate

Autori:
Deputat Vasile Daniel Suciu 
Deputat Bogdan Gruia Ivan 
Senator loan Denes

Grup parlamentar PSD

unde bransarea la sistemul national 
de flimizare a energiei electrice nu 
se poate realiza din cauza 
conditiilor de mediu sau de relief. 
Prin urmare, se propune instalarea 
sistemelor 
gospodarii izolate pentru a asigura 
conditii optime de trai pentru 
locuitorii din comuna Tiha 
Bargaului.

fotovoltaice in

Sursa de finantare:
Realocare din Fondul de rezerva al 
Guvemului, Bugetul MFP - actiuni 
generate, 50.01, Anexa 3/65/01, 
Capitol 50.01_________________

8



respins la vot12.
Se aloca suma de 80.000 mil lei 
in vederea realizarii proiectarii si 
executiei lucrarilor pentru 
obiectivul de investitii 
„Realizarea unei stafii de sortare 
de^euri, Sector 5, Municipiul 
Bucuresti”

Infrastructura de mediu are nevoie 
de finantare, avand in vedere 
cre§terea provocarilor legate de 
poluare in Municipiul Bucuresti.

3/23/02 bugetul 
Mediului,

Anexa 
Ministerului 
Apelor §i Padurilor, Cap. 
5001, alineat 71 Transferuri 
din bugetul de stat pentru 
Fondul pentru mediu

Sursa de finantare:
Realocare din Fondul de rezerva al 
Guvemului, Bugetul MFP - actiuni 
generale, 50.01, Anexa 3/65/01, 
Capitol 50.01

Autori:
Daniel Florea, deputat PSD 
Grup parlamentar PSD

respins la votSuplimentarea 
Ministerul Mediului, Apelor §i 
Padurilor, in vederea fmantarii 
Programului de management al 
resurseor de apa cu suma de 
60.085 mii lei.

bugetului Constructia Barajului Mihaileni, o 
amenajare hidroenergetica de pe 
valea Crisului Alb, este in derulare 
de peste trei decenii. Constructia 
barajului de la Mihaileni a inceput 
in anii '80, iar stadiul proiectului a 
ajuns la peste 95 la suta, insa pentru 
continuarea investitiei sunt necesare 
fonduri importante de la statul 
roman.

Anexa nr. 3 / 23 / 27 - 
Ministerul Mediului, Apelor 
si Padurilor

13.

Cod 1765/ Programul
„Managementul resurselor de 
apa’V I. Credite de 
angaj ament Autor: INTOTERO Natalia- 

Elena (PSD), SALAN Viorel 
(PSD), TOMA Hie (PSD), 
RESMERITA Cornel-Cristian 
(PSD)
Grupul Parlamentar PSD

Odata fmalizat, peste 30.000 de 
locuitori vor fi apara^i de riscul 
inundatiilor. Mai exact, este vorba 
despre locuitorii municipiului Brad, 
precum §i de obiectivele socio
economice din zona care, in acest 
moment, simt expuse riscului de 
inundatii. 
frecventa ridicata a fenomenelor 
hidrometeorologice din aceste zone.

Avand in vedere
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prin construcfia acestui baraj, anual, 
ar putea fi evitate pagube potential 
de natura socio-economica m 
valoare medie de paste 700 mii de 
euro. De aceea, reducerea riscului 
de inundatii pentru judepil 
Hunedoara va atrage noi investitori 
in zona. Aeeasta inseamna apar4ia 
unor noi locuri de munca, dar §i noi 
oportunitati pentru dezvoltarea unor 
proiecte de antreprenoriat.

Suma necesara pentru fmalizarea 
lucarilor, respeetiv asigurarea 
sigurantei cetatenilor din zona, este 
60.085 mii lei.

Sursa de finantare: Anexa nr. 3 / 
65 / 01 - Bugetul Ministerului 
Finantelor - Actiuni Generale_____
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Imbunatatire servicii publice. respins la votModemizarea sistemului de 
iluminat public stradal in 
comuna Tazlau, jude^ul Neam^

Anexa 3/23
Ministerul Mediului, Apelor 
§i Padurilor

14.

Sursa de finan^are: Program 
Operational Competitivitate

Program privind sprijinirea 
eficientei energetice §i a 
gestionarii inteligente a 
energiei in infrastmctura de 
iluminat public - Agen^ia 
Fondului de Mediu

Cofinantare 60 mil lei

Dep.§erban Ciprian Constantin 
Grup parlamentar PSD

Imbunatatire infrastmctura scolara respins la votCre§terea eficientei energetice a 
§colii gimnaziale loan Grigore 
Teodorescu, Borlejti, Neamt

15. Anexa 3/23
Ministeml Mediului, Apelor 
§i Padurilor Sursa de fmantare: Fondul de 

Mediu
Cofinantare: 600 mii lei 
Dep.§erban Constantin 
Grup parlamentar PSD
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respins la votModemizare sistem de iluminat 
public in comuna Cande§ti, 
jude^ul Neamt, satele Barcane§ti, 
Jirdenii Mici, Padureni §i 
Cande§ti

Modemizare comunaAnexa 3/23
Ministeml Mediului, Apelor 
§i Padurilor

16.

Sursa de finan^are: Min. Mediu + 
buget local

Cofinantare: 102 mil lei 
Valoare totala: 602 tnii lei
Dep.§erban Constantin 
Grup parlamentar PSD

respins la votMINISTERUL MEDIULUI, 
APELOR SI PADURILOR 
Anexa nr. 3/23

AMENDAMENT:
Se suplimenteaza bugetul alocat 
A.F.M. cu suma de 1.500 mii lei 
pentm obiectivul ’’Eficientizarea 
energetics a unitatilor publice cu 
destinatie pentm invatamant, 
com. Dema, jud. Bihor”. 
AUTORI:
loan Mang - Deputat PSD, 
Florian Bodog - Senator PSD 
Gmpul Parlamentar PSD

MOTIVATIA 
AMENDAMENTULUI: 
Continuarea/finalizarea lucrarilor 
de investitii pentm care se solicita 
finantare va duce la dezvoltarea 
unitatii administrativ teritoriale, la 
cre§terea atractivitatii acesteia, dar 
mai ales la imbunatatirea vietii 
locuitorilor.
SURSA DE FINANTARE: Fondul 
de rezerva aflat la dispozitia 
primului ministm

17.
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respins la votAnexa nr. 3 / 23 / 02 - 
bugetul 
Mediului, Apelor Padurilor, 
Transferuri pentru Fondul 
pentru mediu

Se propune suplimentarea cu 
suma 35 mil lei pentru proiectul 

Sprijinirea 
eficientei energetice si a 
gestionarii inteligente a energiei 
de infrastructura de iluminat 
public, comuna Merei, judetui 
Buzau.

18.
Ministerului

de investitii

Autori
Ciolacu Ion-Marcel, deputat 
PSD
Cristea Andi-Lucian, deputat 
PSD
Lungu Romeo-Daniel, deputat 
PSD
'fepelu? Lauren^iu-Cristinel, 
deputat PSD
Lucian Roma§canu, senator PSD 
Liliana Sbimea, senator PSD 
Grup Parlamentar PSD

imbunatatirea conditiilor de trai §i a 
facilitatilor locuitorilor din 
comuna.

Sursa de finantare:
Realocare din Fondul de rezerva al 
Guvemului, Bugetul MFP - acliuni 
generale, 50.01, Anexa 3/65/01, 
Capitol 50.01_________________
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respins la votSe propune suplimentarea cu 
suma 35 mil lei pentru proiectul 
de investitii 
eficientei energetice a sistemului 
de iluminat public, comuna 
Unguriu, Judetul Buzau 
Autori
Ciolacu Ion-Marcel, deputat 
PSD
Cristea Andi-Lucian, deputat 
PSD
Lungu Romeo-Daniel, deputat 
PSD
'J'epelu§ Laurentiu-Cristinel, 
deputat PSD
Lucian Roma^canu, senator PSD 
Liliana Sbimea, senator PSD 
Grup Parlamentar PSD

Anexa nr. 3 / 23 / 02 
bugetul
Mediului, Apelor si Padurilor, 
Transferuri pentru Fondul 
pentru mediu

19.
Ministerului

Cresterea

Imbunatatirea conditiilor de trai §i a 
facilitatilor 
comuna.

locuitorilor din

Sursa de flnantare:
Realocare din Fondul de rezerva al 
Guvemului, Bugetul MFP - actiuni 
generale, 50.01, Anexa 3/65/01, 
Capitol 50.01 ____________
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respins la votAnexa nr. 3 / 23 / 02 - 
bugetul 
Mediului, Apelor si Padurilor, 
Transferuri pentru Fondul 
pentru mediu

Se propune suplimentarea cu 
suma 130 mii lei pentru 
proiectul de investitii 
Modemizare sistem de iluminat 
public in comuna Maracineni, 
judetul Buzau

20.
Ministerului

Autori
Ciolacu Ion-Marcel, deputat 
PSD
Cristea Andi-Lucian, deputat 
PSD
Lungu Romeo-Daniel, deputat 
PSD
Jepelu^ Laurenliu-Cristinel, 
deputat PSD
Lucian Roma^canu, senator PSD 
Liliana Sbimea, senator PSD 
Grup Parlamentar PSD________

imbunatatirea conditiilor de trai si a 
facilitatilor locuitorilor din 
comuna.

Sursa de flnan|are:
Realocare din Fondul de rezerva al 
Guvemului, Bugetul MFP - actiuni 
generale, 50.01, Anexa 3/65/01, 
Capitol 50.01_________________
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admiterea 
amendamentului pentru asigurarea 
fmantarii de la bugetul de stat in 
vederea continuarii investi^iei la 
proiectul „Amenajarea complexa 
Varfu Campului pe raul Siret, 
judetele Suceava §i Boto§ani”, care 
are o importan^a regionala 
insemnata, aducand importante 
beneficii socio-economice prin: 
-Asigurarea unei surse complete §i 
stabile pentru alimentarea cu apa a 
municipiului Botosani si Dorohoi, 
si a comunelor limitrofe.
-Crejterea calitatii vietii pentru 
locuitorii zonei de studiu §i evitarea 
costurilor de mediu cauzate de 
efectele negative nealimentarii cu 
apa potabila

solicita -respins la votsuplimentarea SeAnexa nr. 3/ 23 / 02 
Ministerul Mediului Apelor si 
Padurilor
La capitolul -LOCUINTE, 
SERVICII 
DEZVOLTARE PUBLICA - 
70.01.65 - CHELTUIELI
AFERENTE
PROGRAMELOR CU
FINANTARE
RAMBURSABILA

Se21. propune
bugetului pe anul 2021 
obiectivul 
“Amenajarea Complexa Varful 
Campului” din anexa nr. 3/ 23 / 
29 cu suma de 10.000 mil lei

la
de investi|ii

SI

pentru continuarea lucrarilor.

Autori:
Marius-Constantin Budai,
deputat PSD
Alexandra Hupi, deputat PSD 
Dan-Constantin §lincu, deputat
PSD
Trufin Lucian, senator PSD 
Grupul parlamentar PSD

Sursa de finan^are:
Realocare din Fondul de rezerva al 
Guvemului, Bugetul MFP - actiuni 
generale, 50.01, Anexa 3/65/01, 
Capitol 50.01
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respins la votSe propune suplimentarea cu
560 mil lei a creditelor de 
angajament cu 560 mii lei a 
creditelor bugetare 
in vederea realizarii obiectivului 
“Modernizarea sistemului de 
iluminat stradal in comuna 
Garbova, judetul Alba”

Prin aceasta investitie se urmareste 
realibitarea §i modernizarea retelei 
de iluminat ce deserve^te 
aproximativ 2.000 de cetateni. 
Aceasta investitie va reduce 
substantial costurile primariei 
pentru iluminatul public.

22.

Anexa 3/23 Ministerul
Mediului, Apelor 
Padurilor/prin Bugetul
Fondului pentru Mediu

SI

Sursa de finantare: bugetul de stat, 
realocare din Fondul de Rezerva, 
Buget MFP - Ac^iuni Generale, cod 
50.01 - Anexa nr. 3 / 65 / 01

Autori:
Deputat Radu-Marcel Tuhut 
Senator Calin-Gheorghe Matie§ 
Grupul parlamentar PSD Camera 
Deputatilor
Grupul parlamentar PSD Senat

bugetul
-Mediului,

Se suplimenteaza bugetul Min. 
Mediului, Apelor §i Padurilor cu 
suma de 1000 mii lei pentru - 
Constructia unei statii tratare apa 
?i foraj put in comuna Gardani, 
judebil Maramure?

Comuna Gardani din judeUil 
Maramures necesita finantare 
pentru constructia unei statii de 
tratare apa si foraj put in UAT 
pentru a spori calitatea vietii 
cetatenilor de aici.

respins la vot23. Anexa 3/23, 
Ministerului 
Apelor si Padurilor

Deputat PSD,
Gabriel-Valer ZETEA 
Grup parlamentar PSD

Sursa de finantare:
Realocare din Fondul de rezerva al 
Guvemului, Bugetul MFP - actiuni 
generale, 50.01, Anexa 3/65/01, 
Capitol 50.01
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In comuna Boiu Mare, judetul 
Maramure?, este necesara captarea 
unui izvor si completarea rezervei 
de apa pentru a asigura apa pentru 
ea §i pentru comunele invecinate.

respins la votbugetul
-Mediului,

Se suplimenteaza cu suma de 
50.000 mil lei pentru - 
Completare rezervei de apa din 
comuna Boiu Mare, judetul 
Maramures

24. Anexa 3/23, 
Ministerului 
Apelor §i Padurilor

Sursa de finantare:
Realocare din Fondul de rezerva al 
Guvemului, Bugetul MFP - actiuni 
generale, 50.01, Anexa 3/65/01, 
Capitol 50.01 

Deputat PSD, 
Gabriel-Valer ZETEA 
Grup parlamentar PSD

Se suplimenteaza bugetul 
Ministerului - Mediului, Apelor 
si Padurilor, cu suma de 4.800 
pentru - Regularizarea paraului 
Buleasa in ora§ul Salistea de 
Sus, judetul Maramure?

Pe cursul paraului Buleasa, afluent 
al raului Iza, pe o lungime de circa 
2,2 km(m intravilan), sunt 
amplasate un numar de 286 
gospodarii (aproximativ 860 
persoane), pe ambele maluri, 
respectiv drumuri de acces, poduri 
si pasarele, reteaua de apa potabila 
care deserveste intreaga localitate 
si o parte din reteaua de canalizare 
a apelor uzate menajere a localitatii. 
Paraul Buleasa, in zona orasului 
Salistea de Sus, prezinta o albie 
minora putemic erodata, cu 
aluviuni mari transportate din 
bazinul superior. Avand in vedere 
albia putemic erodata §i 
nesistematizata a paraului Buleasa, 
au fost inregistrate viituri majore 
pe zona orasului Sali§tea de

inundarea 
gospodariilor

respins la votAnexa 3/23, 
Ministemlui 
Apelor §i Padurilor

bugetul
-Mediului,

25.

Deputat PSD, 
Gabriel-Valer ZETEA 
Grup parlamentar PSD

Sus, precum si 
frecventa a
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amplasate pe cele doua maluri ale 
paraului, (de exemplu m anii 1993, 
1998, 2001, 2008, 2010, 2012, 
2016, 2018 si 2020) sunt imperios 
necesare lucrari de aparare 
impotriva inundatiilor. In cazul in 
care nu se continua investitia 
demarata in luna noiembrie 2020, 
eroziunile de mal §i ale talvegului 
albiei vor avansa periclitand atat 
dmmul actual, poduri si treceri, 
precum §i gospodariile localnicilor 
situate pe ambele maluri, reteaua de 
apa potabila §i cea de canalizare a 
apelor uzate menajere precum §i 
lucrarile executate pana la aceasta 
data, din cauza ca:

- malurile paraului Buleasa sunt 
putemic erodate 
tendinte evidente de pierdere a 
stabilitatii atat locala cat si generala 
afectand direct drumul adiacent ?i 
gospodariile riverane;

si prezinta

- talvegul paraului Buleasa este 
instabil, are o evolutie continua de 
adancire, determina aftiierea 
malurilor, fiind un factor definitoriu 
asupra procesului de erodare;

- exists multe zone colmatate unde 
nu este asigurata sectiunea de
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scurgere fapt ce favorizeaza, in 
conditii de ape mari, revarsarea 
apei din albie;

- drumurile adiacente ambelor 
maluri ale paraului Buleasa sunt 
mult ingustate datorita eroziunii 
malurilor fiind momentan operative 
dar cu tendinte de instabilitate;

Actiunile conducerii primariei si 
locuitorilor de a remedia, reface 
drumurile, podurile cazute,
malurile, dupa fiecare viitura sunt 
deosebit de anevoioase §i 
costisitoare. Aceste interventii 
mentin in stare de minima utilizare 
a drumurilor, malurilor paraului, 
respectiv traversarile (poduri,
pasarele) fiind anulate de 
urmatoarea viitura, deoarece in 
fiecare an se inregistreaza 1-3 
viituri care fac drumurile
impracticabile, distrug podurile,
afecteaza gospodariile). Primaria 
localitatii Salistea de Sus §i
locuitorii din aceasta zona sunt 
extrem de ingrijorati, pentru ca la 
prima viitura din acesta primavara 
ar putea sa ramana fara drum de 
acces, apa §i re^ea decanalizare, 
precum §i lucrarile realizate de 
catre ABA Some?-Tisa pana la

20



aceasta data, din urmatoarele 
motive:

-distrugerea malurilor cu scoaterea 
partiala sau totala din func|iune a 
drumurilor de acces §i cuafectarea 
gospodariilor adiacente;

-imposibilitatea acfiunilor de 
interventie in situatii de urgenta: a. 
pentru situatii de ape mari 
(interventii, salvari, punere in 
siguranta); b. pentru interventii la 
incendii (acces autospeciale stins 
incendii); c. acordarea asistentei 
medicale (acces ambulante);

Pe p&aul Buleasa in Sali§tea de Sus 
se afla in curs de executie investitia 
cu titlul „ Lucrari deregularizare a 
paraului Buleasa, afluent al raului 
Iza, pe portiunea ce strabate 
intravilanul orasului Salistea de 
Sus, jud. Maramures”de catre 
Administratia Bazinala de Apa 
Somes-Tisa, care arevaloarea 
totala de executie in suma de 
6.562.500,07 lei’ fara TVA, 
conform contractului de lucrari 
nr.69/07.09.2020, incheiat cu SC 
Tehnodomus SRL, mai este nevoie 
de suma de 4 800 000 RON.
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Sursa de finantare:
Realocare din Fondul de rezerva al 
Guvemului, Bugetul MFP - actiuni 
generale, 50.01, Anexa 3/65/01, 
Capitol 50.01

3/23, bugetul 
-Mediului, 

Fondul

Se suplimenteaza bugetul 
Ministerului -Mediului, Apelor 
si Padurilor, Fondul de Mediu 
cu suma de 15.000 mil lei - 
Constructia unei instalatii de 
reciclare, exploatare si 
valorificare 
menajere in Municipiul Sighetu 
Marmatiei, judetul Maramures

Avand in vedere criza gunoaielor 
din Municipiul Sighetu Marmatiei 
datorata sistemului integrat de 
gestionare a de§eurilor care nu 
raspunde necesitatilor, cat §i din 
cauza ca hotararea Tribunalului 
Maramure§, din 18 decembrie 
2020, interzice depozitarea 
deseurilor pe platforma temporara 
de la Sighet, care a deservit in 
ultimii trei ani intreg Maramure^ul 
voievodal, consider necesara 
aceasta investitie de urgenta.

respins la vot26. Anexa 
Ministerului 
Apelor si Padurilor, 
de Mediu

deseurilora

Deputat PSD,
Gabriel-Valer ZETEA 
Grup parlamentar PSD

Sursa de finantare:
Realocare din Fondul de rezerva al 
Guvemului, Bugetul MFP - actiuni 
generale, 50.01, Anexa 3/65/01, 
Capitol 50.01

Anexa nr.3/23 - Ministeml 
Mediului, Apelor §i Padurilor

Se suplimenteaza bugetul cu 
suma de 5.000 mii lei pentm 
impaduriri terenuri degradate, 
pasune comunala, comuna 
Vintileasca, judetul Vrancea. 
Autor:
Halici Nicusor, deputat PSD 
Gmp Parlamentar PSD

Investitii in infrastmctura de mediu, 
promovarea cultuiii de mediu 
sustenabile.

respins la vot27.

Sursa de finantare:
Realocare din Fondul de rezerva al 
Guvemului, Bugetul MFP - actiuni 
generale, 50.01, Anexa 3/65/01, 
Capitol 50.01_________________
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