
ANEXĂ

AMENDAMENTE
asupra proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2021

Nr.
crt.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/

grupa/titlul/articol/alineat

Text amendament propus
(autor, apartenență politică)

Motivația amendamentului/
sursa de finanțare

Motivația
respingerii
(numai pt.

comisii)
1. Anexa 7 din Bugetul de Stat  – Sume

defalcate din taxa pe valoare adăugată
pentru echilibrarea bugetelor locale pe
anul 2021

Pentru  anul  2021,  în  proiectul  de
buget,  pentru  județul  Caraș-Severin
este propusă suma de 119.767 mii lei
pentru echilibrarea bugetelor locale.

Se propune suplimentarea cu 750 mii
lei  pentru  alimentarea  cu  apă  a
comunei Bania, jud. Caraș-Severin.

La anexa 7 se va preciza în subsol că
sumă  totală  de  750  mii  lei  mii  se
repartizează  primăriei  localității
Gârbovăț, comuna Bania, jud. CS 

Autor:
Hurduzeu Florin  Silviu  –  DEPUTAT
PSD
Grupul parlamentar PSD

Îmbunătățirea  traiului
persoanelor  din  localitate
prin acces facil la apă curentă
în  gospodării   pentru
satisfacerea  nevoilor  zilnice
de apă.

Sursă de finanțare:
Realocare  din  Fondul  de
rezervă  al  Guvernului,
Bugetul  MFP  -  acțiuni
generale,   50.01,  Anexa
3/65/01, Capitol 50.01

2. Anexa 7 din Bugetul de Stat  – Sume
defalcate din taxa pe valoare adăugată
pentru echilibrarea bugetelor locale pe
anul 2021

Pentru  anul  2021,  în  proiectul  de
buget,  pentru  județul  Caraș-Severin
este propusă suma de 119.767 mii lei
pentru echilibrarea bugetelor locale.

Se propune suplimentarea cu 1250  mii

Preluarea  apei  menajere  a
consumatorilor, epurarea apei
menajere  prin  stația  de
epurare și evacuarea acesteia
la  un  nivel  toxic  minim
pentru  mediul  înconjurător.



lei  pentru  realizarea  canalizării
menajere  și  stației  de  epurare  pentru
comuna Bania și sat Gârbovăț, jud CS

Autor:
Hurduzeu Florin  Silviu  –  DEPUTAT
PSD

Grupul parlamentar PSD

Creșterea  veniturilor  UAT-
ului  prin  întreținerea  rețelei
de canalizare

Sursă de finanțare:
Realocare  din  Fondul  de
rezervă  al  Guvernului,
Bugetul  MFP  -  acțiuni
generale,   50.01,  Anexa
3/65/01, Capitol 50.01

3. Anexa 6 din Bugetul de Stat  – Sume
defalcate din taxa pe valoarea adăugată
pentru  finanțarea  cheltuielilor  privind
drumurile județene și comunale pentru
anul 2021

Pentru  anul  2021,  în  proiectul  de
buget,  pentru  județul  Caraș-Severin
este  propusă  suma de  12.216 mii  lei
finanțarea  cheltuielilor  privind
drumurile județene și comunale pentru
anul 2021.

Se propune suplimentarea cu 600  mii
lei  pentru  reabilitarea  podului  peste
Valea  Orevița/Liubcova,  comuna
Berzasca 

Autori:
Hurduzeu Florin  Silviu  –  DEPUTAT
PSD

Grupul parlamentar PSD

Îmbunătățirea traficului rutier

Sursă de finanțare:
Realocare  din  Fondul  de
rezervă  al  Guvernului,
Bugetul  MFP  -  acțiuni
generale,   50.01,  Anexa
3/65/01, Capitol 50.01

4. Anexa 6 din Bugetul de Stat  – Sume
defalcate din taxa pe valoarea adăugată
pentru  finanțarea  cheltuielilor  privind
drumurile județene și comunale pentru
anul 2021

Pentru  anul  2021,  în  proiectul  de
buget,  pentru  județul  Caraș-Severin
este  propusă  suma de  12.216 mii  lei
finanțarea  cheltuielilor  privind
drumurile județene și comunale pentru
anul 2021.

Se propune suplimentarea cu 40  mii
lei  pentru  reabilitare  și  modernizare

Îmbunătățirea traficului rutier
în localitate

Sursă de finanțare:
Realocare  din  Fondul  de
rezervă  al  Guvernului,
Bugetul  MFP  -  acțiuni
generale,   50.01,  Anexa
3/65/01, Capitol 50.01
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străzi sat Liubcova, comuna Berzasca,
jud CS 

Autori:
Hurduzeu Florin  Silviu  –  DEPUTAT
PSD 

Grupul parlamentar PSD

5. Anexa 7 din Bugetul de Stat  – Sume
defalcate din taxa pe valoare adăugată
pentru echilibrarea bugetelor locale pe
anul 2021

Pentru  anul  2021,  în  proiectul  de
buget,  pentru  județul  Caraș-Severin
este propusă suma de 119.767 mii lei
pentru echilibrarea bugetelor locale.

Se propune suplimentarea cu 80 mii lei
pentru  modernizare  centru  cultural
Brebu nou, sat Garana, jud. CS 

Autori:
Hurduzeu Florin  Silviu  –  DEPUTAT
PSD

Grupul parlamentar PSD

Îmbunătățirea  aspectului
estetic al comunei

Sursă de finanțare:
Realocare  din  Fondul  de
rezervă  al  Guvernului,
Bugetul  MFP  -  acțiuni
generale,   50.01,  Anexa
3/65/01, Capitol 50.01

6. Anexa 7 din Bugetul de Stat  – Sume
defalcate din taxa pe valoare adăugată
pentru echilibrarea bugetelor locale pe
anul 2021

Pentru  anul  2021,  în  proiectul  de
buget,  pentru  județul  Caraș-Severin
este propusă suma de 119.767 mii lei
pentru echilibrarea bugetelor locale.

Se propune suplimentarea cu 125 mii
lei  pentru  realizare   canalizare
menajera Brebu nou, jud. CS  

Autori:
Hurduzeu Florin  Silviu  –  DEPUTAT
PSD

Grupul parlamentar PSD

Preluarea  apei  menajere  a
consumatorilor, epurarea apei
menajere  prin  stația  de
epurare și evacuarea acesteia
la  un  nivel  toxic  minim
pentru mediul înconjurător

Sursă de finanțare:
Realocare  din  Fondul  de
rezervă  al  Guvernului,
Bugetul  MFP  -  acțiuni
generale,   50.01,  Anexa
3/65/01, Capitol 50.01
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7. Anexa 7 din Bugetul de Stat  – Sume
defalcate din taxa pe valoare adăugată
pentru echilibrarea bugetelor locale pe
anul 2021

Pentru  anul  2021,  în  proiectul  de
buget,  pentru  județul  Caraș-Severin
este propusă suma de 119.767 mii lei
pentru echilibrarea bugetelor locale.

Se propune suplimentarea cu 125 mii
lei  pentru  realizare   canalizare
menajera  pentru  comuna  Brebu  Nou,
sat Garana jud. CS  

Autori:
Hurduzeu Florin  Silviu  –  DEPUTAT
PSD

Grupul parlamentar PSD

preluarea  apei  menajere  a
consumatorilor, epurarea apei
menajere  prin  stația  de
epurare si evacuarea acesteia
la  un  nivel  toxic  minim
pentru  mediul  înconjurător.
Creșterea  veniturilor  UAT-
ului.

Sursă de finanțare:
Realocare  din  fondul  de
rezerva a guvernului, bugetul
MFP, acțiuni generale. 50.01

8. Anexa 6 din Bugetul de Stat  – Sume
defalcate din taxa pe valoarea adăugată
pentru  finanțarea  cheltuielilor  privind
drumurile județene și comunale pentru
anul 2021

Pentru  anul  2021,  în  proiectul  de
buget,  pentru  județul  Caraș-Severin
este  propusă  suma de  12.216 mii  lei
finanțarea  cheltuielilor  privind
drumurile județene și comunale pentru
anul 2021.

Se propune suplimentarea cu 1900 mii
lei pentru modernizare 8 km străzi în
comuna Carasova, jud CS.

Autori:
Hurduzeu Florin  Silviu  –  DEPUTAT
PSD 
Grupul parlamentar PSD

Îmbunătățirea  infrastructurii
rutiere în cadrul localității

Sursă de finanțare:
Realocare  din  fondul  de
rezerva al guvernului, bugetul
MFP, acțiuni generale. 50.01

9. Anexa 7 din Bugetul de Stat  – Sume
defalcate din taxa pe valoare adăugată
pentru echilibrarea bugetelor locale pe
anul 2021

Pentru  anul  2021,  în  proiectul  de
buget,  pentru  județul  Caraș-Severin
este propusă suma de 119.767 mii lei
pentru echilibrarea bugetelor locale.

Se propune suplimentarea cu 300 mii

Îmbunătățirea  aspectului
estetic al comunei.

Sursă de finanțare:
Realocare  din  Fondul  de
rezervă  al  Guvernului,
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lei  pentru  amenajare  centru  civic
comuna Carasova, jud. CS.

Autori:
Hurduzeu Florin  Silviu  –  DEPUTAT
PSD

Grupul parlamentar PSD

Bugetul  MFP  -  acțiuni
generale,   50.01,  Anexa
3/65/01, Capitol 50.01

10. Anexa 7 din Bugetul de Stat  – Sume
defalcate din taxa pe valoare adăugată
pentru echilibrarea bugetelor locale pe
anul 2021

Pentru  anul  2021,  în  proiectul  de
buget,  pentru  județul  Caraș-Severin
este propusă suma de 119.767 mii lei
pentru echilibrarea bugetelor locale.

Se propune suplimentarea cu 143 mii
lei  pentru  reabilitare  și  modernizare
cămin cultural comuna Cărbunari, jud
CS.

Autor:
Hurduzeu Florin  Silviu  –  DEPUTAT
PSD

Îmbunătățirea  aspectului
căminului  cultural,  scăderea
costurilor  cu  întreținerea
căminului.  acces  facil  si
îmbunătățit  la  spectacole  si
acțiuni  pentru  locuitorii
UAT-ului.

Sursă de finanțare:
Realocare  din  fondul  de
rezerva al guvernului, bugetul
MFP, acțiuni generale. 50.01

11. Anexa 6 din Bugetul de Stat  – Sume
defalcate din taxa pe valoarea adăugată
pentru  finanțarea  cheltuielilor  privind
drumurile județene și comunale pentru
anul 2021

Pentru  anul  2021,  în  proiectul  de
buget,  pentru  județul  Caraș-Severin
este  propusă  suma de  12.216 mii  lei
finanțarea  cheltuielilor  privind
drumurile județene și comunale pentru
anul 2021.

Se propune suplimentarea cu 500 mii
lei  pentru  reabilitare  și  modernizare
drum  vicinal  Cărbunari  -   lacul
Dracului, comuna Cărbunari, jud CS.

Autor:
Hurduzeu Florin  Silviu  –  DEPUTAT

Îmbunătățirea traficului rutier
și  pedestru către  un obiectiv
turistic  mediatizat  în  județul
Caras-Severin

Sursă de finanțare:
Realocare  din  Fondul  de
rezervă  al  Guvernului,
Bugetul  MFP  -  acțiuni
generale,   50.01,  Anexa
3/65/01, Capitol 50.01
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PSD

12. Anexa 7 din Bugetul de Stat  – Sume
defalcate din taxa pe valoare adăugată
pentru echilibrarea bugetelor locale pe
anul 2021

Pentru  anul  2021,  în  proiectul  de
buget,  pentru  județul  Caraș-Severin
este propusă suma de 119.767 mii lei
pentru echilibrarea bugetelor locale.

Se propune suplimentarea cu 500 mii
lei  pentru  reabilitare  și  anvelopare
blocuri  Ciudanovița  Colonie,  comuna
Ciudanovița, jud. CS.

Autor:
Hurduzeu Florin  Silviu  –  DEPUTAT
PSD

Îmbunătățirea  traiului
persoanelor  care  locuiesc  în
blocurile  respective  prin
scăderea  costurilor  pentru
întreținere  si  protejarea
mediului  înconjurător  prin
scăderea noxelor

Sursă de finanțare:
Realocare  din  Fondul  de
rezervă  al  Guvernului,
Bugetul  MFP  -  acțiuni
generale,   50.01,  Anexa
3/65/01, Capitol 50.01

13. Anexa 7 din Bugetul de Stat  – Sume
defalcate din taxa pe valoare adăugată
pentru echilibrarea bugetelor locale pe
anul 2021

Pentru  anul  2021,  în  proiectul  de
buget,  pentru  județul  Caraș-Severin
este propusă suma de 119.767 mii lei
pentru echilibrarea bugetelor locale.

Se propune suplimentarea cu 350 mii
lei pentru realizarea unui teren sintetic
cu  nocturnă  și  amenajare  parc
agrement,  comuna  Ciudanovița,  jud
CS 

Autor:
Hurduzeu Florin  Silviu  –  DEPUTAT
PSD

Acces  facil  la  activități
sportive  pentru  locuitorii
UAT-ului.

Sursă de finanțare:
Realocare  din  Fondul  de
rezervă  al  Guvernului,
Bugetul  MFP  -  acțiuni
generale,   50.01,  Anexa
3/65/01, Capitol 50.01

14. Anexa 7 din Bugetul de Stat  – Sume
defalcate din taxa pe valoare adăugată
pentru echilibrarea bugetelor locale pe
anul 2021

Pentru  anul  2021,  în  proiectul  de
buget,  pentru  județul  Caraș-Severin
este propusă suma de 119.767 mii lei
pentru echilibrarea bugetelor locale.

Se propune suplimentarea cu 188 mii

Îmbunătățirea  traiului
persoanelor  din  localitate
prin acces facil la apă curentă
în  gospodarii   pentru
satisfacerea  nevoilor  zilnice
de apă
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lei pentru alimentare cu apă în comuna
Constantin  Daicoviciu,  sat  Căvăran,
jud. CS 

Autor:
Hurduzeu Florin  Silviu  –  DEPUTAT
PSD

Sursă de finanțare:
Realocare  din  Fondul  de
rezervă  al  Guvernului,
Bugetul  MFP  -  acțiuni
generale,   50.01,  Anexa
3/65/01, Capitol 50.01

15. Anexa 7 din Bugetul de Stat  – Sume
defalcate din taxa pe valoare adăugată
pentru echilibrarea bugetelor locale pe
anul 2021

Pentru  anul  2021,  în  proiectul  de
buget,  pentru  județul  Caraș-Severin
este propusă suma de 119.767 mii lei
pentru echilibrarea bugetelor locale.

Se propune suplimentarea cu 188 mii
lei  pentru  alimentare  cu  apă   în
comuna  Constantin  Daicoviciu,  sat.
Maciova, jud. CS 

Autor:
Hurduzeu Florin  Silviu  –  DEPUTAT
PSD

Îmbunătățirea  traiului
persoanelor  din  localitate
prin acces facil la apa curenta
în  gospodarii   pentru
satisfacerea  nevoilor  zilnice
de apa

Sursă de finanțare:
Realocare  din  Fondul  de
rezervă  al  Guvernului,
Bugetul  MFP  -  acțiuni
generale,   50.01,  Anexa
3/65/01, Capitol 50.01

16. Anexa 7 din Bugetul de Stat  – Sume
defalcate din taxa pe valoare adăugată
pentru echilibrarea bugetelor locale pe
anul 2021

Pentru  anul  2021,  în  proiectul  de
buget,  pentru  județul  Caraș-Severin
este propusă suma de 119.767 mii lei
pentru echilibrarea bugetelor locale.

Se  propune  suplimentarea  cu188  mii
lei pentru alimentare cu apă în comuna
Constantin  Daicoviciu,   sat  Matnicu
mare, jud CS   

Autor:
Hurduzeu Florin  Silviu  –  DEPUTAT
PSD

Îmbunătățirea  traiului
persoanelor  din  localitate
prin acces facil la apă curentă
in  gospodarii   pentru
satisfacerea  nevoilor  zilnice
de apă.

Sursă de finanțare:
Realocare  din  Fondul  de
rezervă  al  Guvernului,
Bugetul  MFP  -  acțiuni
generale,   50.01,  Anexa
3/65/01, Capitol 50.01

17. Anexa 7 din Bugetul de Stat  – Sume Pentru  anul  2021,  în  proiectul  de preluarea  apei  menajere  a
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defalcate din taxa pe valoare adăugată
pentru echilibrarea bugetelor locale pe
anul 2021

buget,  pentru  județul  Caraș-Severin
este propusă suma de 119.767 mii lei
pentru echilibrarea bugetelor locale.

Se propune suplimentarea cu 313 mii
lei  pentru realizare rețea canalizare și
stație  epurare  în  comuna  Constantin
Daicoviciu sat Căvăran, jud CS 

Autor:
Hurduzeu Florin  Silviu  –  DEPUTAT
PSD

consumatorilor, epurarea apei
menajere  prin  stația  de
epurare și evacuarea acesteia
la  un  nivel  toxic  minim
pentru  mediul  înconjurător.
Creșterea  veniturilor  UAT-
ului  prin  întreținerea  rețelei
de canalizare

Sursă de finanțare:
Realocare  din  Fondul  de
rezervă  al  Guvernului,
Bugetul  MFP  -  acțiuni
generale,   50.01,  Anexa
3/65/01, Capitol 50.01

18. Anexa 7 din Bugetul de Stat  – Sume
defalcate din taxa pe valoare adăugată
pentru echilibrarea bugetelor locale pe
anul 2021

Pentru  anul  2021,  în  proiectul  de
buget,  pentru  județul  Caraș-Severin
este propusă suma de 119.767 mii lei
pentru echilibrarea bugetelor locale.

Se propune suplimentarea cu 313 mii
lei  pentru realizare rețea canalizare și
stație  epurare  în  comuna  Constantin
Daicoviciu, sat Maciova, jud CS 

Autor:
Hurduzeu Florin  Silviu  –  DEPUTAT
PSD

Preluarea  apei  menajere  a
consumatorilor, epurarea apei
menajere  prin  stația  de
epurare și evacuarea acesteia
la  un  nivel  toxic  minim
pentru  mediul  înconjurător.
Creșterea  veniturilor  UAT-
ului  prin  întreținerea  rețelei
de canalizare

Sursă de finanțare:
Realocare  din  Fondul  de
rezervă  al  Guvernului,
Bugetul  MFP  -  acțiuni
generale,   50.01,  Anexa
3/65/01, Capitol 50.01

19. Anexa 7 din Bugetul de Stat  – Sume
defalcate din taxa pe valoare adăugată
pentru echilibrarea bugetelor locale pe
anul 2021

Pentru  anul  2021,  în  proiectul  de
buget,  pentru  județul  Caraș-Severin
este propusă suma de 119.767 mii lei

Preluarea  apei  menajere  a
consumatorilor, epurarea apei
menajere  prin  stația  de
epurare și evacuarea acesteia
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pentru echilibrarea bugetelor locale.

Se propune suplimentarea cu 313 mii
lei  pentru realizare rețea canalizare și
stație  epurare  în  comuna  Constantin
Daicoviciu , sat Peștera, jud. CS 

Autor:
Hurduzeu Florin  Silviu  –  DEPUTAT
PSD

la  un  nivel  toxic  minim
pentru  mediul  înconjurător.
Creșterea  veniturilor  UAT-
ului  prin  întreținerea  rețelei
de canalizare

Sursă de finanțare:
Realocare  din  Fondul  de
rezervă  al  Guvernului,
Bugetul  MFP  -  acțiuni
generale,   50.01,  Anexa
3/65/01, Capitol 50.01

20. Anexa 7 din Bugetul de Stat  – Sume
defalcate din taxa pe valoare adăugată
pentru echilibrarea bugetelor locale pe
anul 2021

Pentru  anul  2021,  în  proiectul  de
buget,  pentru  județul  Caraș-Severin
este propusă suma de 119.767 mii lei
pentru echilibrarea bugetelor locale.

Se propune suplimentarea cu 313 mii
lei  pentru realizare rețea canalizare și
stație epurare Mâtnicu Mare , județ CS

Autor:
Hurduzeu Florin  Silviu  –  DEPUTAT
PSD

Preluarea  apei  menajere  a
consumatorilor, epurarea apei
menajere  prin  stația  de
epurare și evacuarea acesteia
la  un  nivel  toxic  minim
pentru  mediul  înconjurător.
Creșterea  veniturilor  UAT-
ului  prin  întreținerea  rețelei
de canalizare

Sursă de finanțare:
Realocare  din  Fondul  de
rezervă  al  Guvernului,
Bugetul  MFP  -  acțiuni
generale,   50.01,  Anexa
3/65/01, Capitol 50.01

21. Anexa 6 din Bugetul de Stat  – Sume
defalcate din taxa pe valoarea adăugată
pentru  finanțarea  cheltuielilor  privind
drumurile județene și comunale pentru
anul 2021

Pentru  anul  2021,  în  proiectul  de
buget,  pentru  județul  Caraș-Severin
este  propusă  suma de  12.216 mii  lei
finanțarea  cheltuielilor  privind
drumurile județene și comunale pentru
anul 2021.

Îmbunătățirea traficului rutier
în cadrul UAT-ului

Sursă de finanțare:
Realocare  din  Fondul  de
rezervă  al  Guvernului,
Bugetul  MFP  -  acțiuni
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Se propune suplimentarea cu 500 mii
lei  pentru  modernizare  străzi  și
drumuri  comunale  în  comuna
Constantin Daicoviciu, jud. CS 

Autor:
Hurduzeu Florin  Silviu  –  DEPUTAT
PSD

generale,   50.01,  Anexa
3/65/01, Capitol 50.01

22. Anexa 7 din Bugetul de Stat  – Sume
defalcate din taxa pe valoare adăugată
pentru echilibrarea bugetelor locale pe
anul 2021

Pentru  anul  2021,  în  proiectul  de
buget,  pentru  județul  Caraș-Severin
este propusă suma de 119.767 mii lei
pentru echilibrarea bugetelor locale.

Se propune suplimentarea cu 246 mii
lei pentru reabilitare dispensar medical
comuna Copacele, sat  Ohaba Matnic,
jud. CS 

Autor:
Hurduzeu Florin  Silviu  –  DEPUTAT
PSD

Acces  facil  la  servicii  de
sănătate  pentru  locuitorii
UAT-ului  conform  normelor
europene

Sursă de finanțare:
Realocare  din  Fondul  de
rezervă  al  Guvernului,
Bugetul  MFP  -  acțiuni
generale,   50.01,  Anexa
3/65/01, Capitol 50.01

23. Anexa 7 din Bugetul de Stat  – Sume
defalcate din taxa pe valoare adăugată
pentru echilibrarea bugetelor locale pe
anul 2021

Pentru  anul  2021,  în  proiectul  de
buget,  pentru  județul  Caraș-Severin
este propusă suma de 119.767 mii lei
pentru echilibrarea bugetelor locale.

Se propune suplimentarea cu 295 mii
lei  pentru  alimentare  apa  localitatea
comuna Copacele, sat Zorile, jud CS – 

Autor:
Hurduzeu Florin  Silviu  –  DEPUTAT
PSD

Îmbunătățirea  traiului
persoanelor  din  UAT   prin
acces  facil  la  apa curentă în
gospodarii   pentru
satisfacerea  nevoilor  zilnice
de apa

Sursă de finanțare:
Realocare  din  Fondul  de
rezervă  al  Guvernului,
Bugetul  MFP  -  acțiuni
generale,   50.01,  Anexa
3/65/01, Capitol 50.01
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24. Anexa 7 din Bugetul de Stat  – Sume
defalcate din taxa pe valoare adăugată
pentru echilibrarea bugetelor locale pe
anul 2021

Pentru  anul  2021,  în  proiectul  de
buget,  pentru  județul  Caraș-Severin
este propusă suma de 119.767 mii lei
pentru echilibrarea bugetelor locale.

Se propune suplimentarea cu 100 mii
lei  pentru  reabilitare  și  modernizare
cămin cultural  în comuna Cornea, sat
Crușovăț, jud CS 

Autor:
Hurduzeu Florin  Silviu  –  DEPUTAT
PSD

Îmbunătățirea  aspectului
estetic  al  căminului  cultural
cat  acces  către  activități
culturale  pentru  locuitorii
UAT-ului

Sursă de finanțare:
Realocare  din  Fondul  de
rezervă  al  Guvernului,
Bugetul  MFP  -  acțiuni
generale,   50.01,  Anexa
3/65/01, Capitol 50.01

25. Anexa 6 din Bugetul de Stat  – Sume
defalcate din taxa pe valoarea adăugată
pentru  finanțarea  cheltuielilor  privind
drumurile județene și comunale pentru
anul 2021

Pentru  anul  2021,  în  proiectul  de
buget,  pentru  județul  Caraș-Severin
este  propusă  suma de  12.216 mii  lei
finanțarea  cheltuielilor  privind
drumurile județene și comunale pentru
anul 2021.

Se propune suplimentarea cu 500 mii
lei  pentru  reabilitare  și  modernizare
străzi comuna Cornea, jud. CS – 500
MII  LEI

Autor:
Hurduzeu Florin  Silviu  –  DEPUTAT
PSD

Îmbunătățirea traficului rutier
în localitate

Sursă de finanțare:
Realocare  din  fondul  de
rezerva al guvernului, bugetul
MFP, acțiuni generale. 50.01

26. Anexa 6 din Bugetul de Stat  – Sume
defalcate din taxa pe valoarea adăugată
pentru  finanțarea  cheltuielilor  privind
drumurile județene și comunale pentru
anul 2021

Pentru  anul  2021,  în  proiectul  de
buget,  pentru  județul  Caraș-Severin
este  propusă  suma de  12.216 mii  lei
finanțarea  cheltuielilor  privind
drumurile județene și comunale pentru
anul 2021.

Îmbunătățirea traficului rutier
în localitate

Sursă de finanțare:
Realocare  din  Fondul  de
rezervă  al  Guvernului,
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Se propune suplimentarea cu 9000  mii
lei  pentru  modernizare  infrastructură
rutieră comuna Cornereva, jud. CS

Autor:
Hurduzeu Florin  Silviu  –  DEPUTAT
PSD

Bugetul  MFP  -  acțiuni
generale,   50.01,  Anexa
3/65/01, Capitol 50.01

27. Anexa 6 din Bugetul de Stat  – Sume
defalcate din taxa pe valoarea adăugată
pentru  finanțarea  cheltuielilor  privind
drumurile județene și comunale pentru
anul 2021

Pentru  anul  2021,  în  proiectul  de
buget,  pentru  județul  Caraș-Severin
este  propusă  suma de  12.216 mii  lei
finanțarea  cheltuielilor  privind
drumurile județene și comunale pentru
anul 2021.

Se propune suplimentarea cu 2300 mii
lei  pentru  modernizare  drumuri
comunale, etapa 2 comuna Cornereva,
jud CS

Autor:
Hurduzeu Florin  Silviu  –  DEPUTAT
PSD

Îmbunătățirea traficului rutier
în localitate

Sursă de finanțare:
Realocare  din  Fondul  de
rezervă  al  Guvernului,
Bugetul  MFP  -  acțiuni
generale,   50.01,  Anexa
3/65/01, Capitol 50.01

28. Anexa 7 din Bugetul de Stat  – Sume
defalcate din taxa pe valoare adăugată
pentru echilibrarea bugetelor locale pe
anul 2021

Pentru  anul  2021,  în  proiectul  de
buget,  pentru  județul  Caraș-Severin
este propusă suma de 119.767 mii lei
pentru echilibrarea bugetelor locale.

Se propune suplimentarea cu 250 mii
lei  pentru  alimentare  cu  apă  comuna
Dognecea, jud CS. 

Autor:
Hurduzeu Florin  Silviu  –  DEPUTAT
PSD

Îmbunătățirea  traiului
persoanelor  din  localitate
prin acces facil la apa curenta
in  gospodarii   pentru
satisfacerea  nevoilor  zilnice
de apă

Sursă de finanțare:
Realocare  din  Fondul  de
rezervă  al  Guvernului,
Bugetul  MFP  -  acțiuni
generale,   50.01,  Anexa
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3/65/01, Capitol 50.01
29. Anexa 7 din Bugetul de Stat  – Sume

defalcate din taxa pe valoare adăugată
pentru echilibrarea bugetelor locale pe
anul 2021

Pentru  anul  2021,  în  proiectul  de
buget,  pentru  județul  Caraș-Severin
este propusă suma de 119.767 mii lei
pentru echilibrarea bugetelor locale.

Se propune suplimentarea cu 250 mii
lei  pentru  alimentare  cu  apă  comuna
Dognecea, sat calina, jud. CS.

Autor:
Hurduzeu Florin  Silviu  –  DEPUTAT
PSD

Îmbunătățirea  traiului
persoanelor  din  localitate
prin acces facil la apă curentă
în  gospodarii   pentru
satisfacerea  nevoilor  zilnice
de apă

Sursă de finanțare:
Realocare  din  Fondul  de
rezervă  al  Guvernului,
Bugetul  MFP  -  acțiuni
generale,   50.01,  Anexa
3/65/01, Capitol 50.01

30. Anexa 6 din Bugetul de Stat  – Sume
defalcate din taxa pe valoarea adăugată
pentru  finanțarea  cheltuielilor  privind
drumurile județene și comunale pentru
anul 2021

Pentru  anul  2021,  în  proiectul  de
buget,  pentru  județul  Caraș-Severin
este  propusă  suma de  12.216 mii  lei
finanțarea  cheltuielilor  privind
drumurile județene și comunale pentru
anul 2021.

Se propune suplimentarea cu 450 mii
lei  pentru  realizare  și  modernizare
drum  comunal  DC  78  comuna
dognecea - sat calina, jud. CS

Autor:
Hurduzeu Florin  Silviu  –  DEPUTAT
PSD

Îmbunătățirea traficului rutier
între  cele  două  localități  și
realizarea  conexiunii  cu
dj581 către  DN 57 și Serbia
fără  a  fi  nevoia  deplasării
până în Reșița. 

Sursă de finanțare:
Realocare  din  Fondul  de
rezervă  al  Guvernului,
Bugetul  MFP  -  acțiuni
generale,   50.01,  Anexa
3/65/01, Capitol 50.01

31. Anexa 7 din Bugetul de Stat  – Sume
defalcate din taxa pe valoare adăugată
pentru echilibrarea bugetelor locale pe
anul 2021

Pentru  anul  2021,  în  proiectul  de
buget,  pentru  județul  Caraș-Severin
este propusă suma de 119.767 mii lei
pentru echilibrarea bugetelor locale.

Se propune suplimentarea cu 2500mii

Îmbunătățirea  traiului
locuitorii  UAT-ului  prin
acces la gaze naturale,  astfel
renunțând-se  la  încălzirea
prin  material  lemnos  si
facilitarea  transportului  de
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lei  pentru  înființarea  rețelei  de  gaze
naturale comuna Sacu, jud. CS.

Autor:
Hurduzeu Florin  Silviu  –  DEPUTAT
PSD

gaze  naturale  printr-o  rețea
către  toată  zona  de  vest  a
țării.

Sursă de finanțare:
Realocare  din  Fondul  de
rezervă  al  Guvernului,
Bugetul  MFP  -  acțiuni
generale,   50.01,  Anexa
3/65/01, Capitol 50.01

32. Anexa 6 din Bugetul de Stat  – Sume
defalcate din taxa pe valoarea adăugată
pentru  finanțarea  cheltuielilor  privind
drumurile județene și comunale pentru
anul 2021

Pentru  anul  2021,  în  proiectul  de
buget,  pentru  județul  Caraș-Severin
este  propusă  suma de  12.216 mii  lei
finanțarea  cheltuielilor  privind
drumurile județene și comunale pentru
anul 2021.

Se  propune  suplimentarea  cu  250 lei
pentru asfaltare străzi în comuna Sacu,
sat Tincova, jud. CS.

Autor:
Hurduzeu Florin  Silviu  –  DEPUTAT
PSD

Îmbunătățirea traficului rutier
in cadrul UAT-ului

Sursă de finanțare:
Realocare  din  Fondul  de
rezervă  al  Guvernului,
Bugetul  MFP  -  acțiuni
generale,   50.01,  Anexa
3/65/01, Capitol 50.01

33. Anexa 6 din Bugetul de Stat  – Sume
defalcate din taxa pe valoarea adăugată
pentru  finanțarea  cheltuielilor  privind
drumurile județene și comunale pentru
anul 2021

Pentru  anul  2021,  în  proiectul  de
buget,  pentru  județul  Caraș-Severin
este  propusă  suma de  12.216 mii  lei
finanțarea  cheltuielilor  privind
drumurile județene și comunale pentru
anul 2021.

Se propune suplimentarea cu 250 mii
lei  pentru  asfaltare  străzi  în  comuna
Sacu, sat Sălbăgelul Nou, jud. CS

Îmbunătățirea traficului rutier
in cadrul UAT-ului

Sursă de finanțare:
Realocare  din  Fondul  de
rezervă  al  Guvernului,
Bugetul  MFP  -  acțiuni
generale,   50.01,  Anexa
3/65/01, Capitol 50.01
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Autor:
Hurduzeu Florin  Silviu  –  DEPUTAT
PSD

34. Anexa 7 din Bugetul de Stat  – Sume
defalcate din taxa pe valoare adăugată
pentru echilibrarea bugetelor locale pe
anul 2021

Pentru  anul  2021,  în  proiectul  de
buget,  pentru  județul  Caraș-Severin
este propusă suma de 119.767 mii lei
pentru echilibrarea bugetelor locale.

Se propune suplimentarea cu 246 mii
lei  pentru  reabilitare,  modernizare  și
dotare  dispensar  si  anexe  în  com.
Sasca Montana, jud. CS 

Autor:
Hurduzeu Florin  Silviu  –  DEPUTAT
PSD

Acces  facil  la  servicii  de
sănătate  pentru  locuitorii
UAT-ului  conform  normelor
europene.

Sursă de finanțare:
Realocare  din  Fondul  de
rezervă  al  Guvernului,
Bugetul  MFP  -  acțiuni
generale,   50.01,  Anexa
3/65/01, Capitol 50.01

35. Anexa 7 din Bugetul de Stat  – Sume
defalcate din taxa pe valoare adăugată
pentru echilibrarea bugetelor locale pe
anul 2021

Pentru  anul  2021,  în  proiectul  de
buget,  pentru  județul  Caraș-Severin
este propusă suma de 119.767 mii lei
pentru echilibrarea bugetelor locale.

Se propune suplimentarea cu 24 mii lei
pentru amenajare piața în com. Sasca
Montana, jud. CS. 

Autor:
Hurduzeu Florin  Silviu  –  DEPUTAT
PSD

Posibilitatea  de  a  oferi  o
locație  corespunzătoare
fermierilor zonei pentru oferi
produse proprii și autohtone.

Sursă de finanțare:
Realocare  din  Fondul  de
rezervă  al  Guvernului,
Bugetul  MFP  -  acțiuni
generale,   50.01,  Anexa
3/65/01, Capitol 50.01

36. Anexa 6 din Bugetul de Stat  – Sume
defalcate din taxa pe valoarea adăugată
pentru  finanțarea  cheltuielilor  privind
drumurile județene și comunale pentru
anul 2021

Pentru  anul  2021,  în  proiectul  de
buget,  pentru  județul  Caraș-Severin
este  propusă  suma de  12.216 mii  lei
finanțarea  cheltuielilor  privind
drumurile județene și comunale pentru
anul 2021.

Îmbunătățirea traficului rutier
în  cadrul  localității  și  către
obiective turistice importante
in  parcul  național  cheile
Nerei-Beușnuța.

Sursă de finanțare:
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Se propune suplimentarea cu 674 mii
lei  pentru modernizare  străzi  în  com.
Sasca Montana, jud. CS. 

Autor:
Hurduzeu Florin  Silviu  –  DEPUTAT
PSD

Realocare  din  Fondul  de
rezervă  al  Guvernului,
Bugetul  MFP  -  acțiuni
generale,   50.01,  Anexa
3/65/01, Capitol 50.01

37. Anexa 7 din Bugetul de Stat  – Sume
defalcate din taxa pe valoare adăugată
pentru echilibrarea bugetelor locale pe
anul 2021

Pentru  anul  2021,  în  proiectul  de
buget,  pentru  județul  Caraș-Severin
este propusă suma de 119.767 mii lei
pentru echilibrarea bugetelor locale.

Se propune suplimentarea cu 50 mii lei
pentru amenajare parc copii, jud. CS 

Autor:
Hurduzeu Florin  Silviu  –  DEPUTAT
PSD

Acces  la  zone  de  joacă
specifice copiilor 

Sursă de finanțare:
Realocare  din  Fondul  de
rezervă  al  Guvernului,
Bugetul  MFP  -  acțiuni
generale,   50.01,  Anexa
3/65/01, Capitol 50.01

38. Anexa 7 din Bugetul de Stat  – Sume
defalcate din taxa pe valoare adăugată
pentru echilibrarea bugetelor locale pe
anul 2021

Pentru  anul  2021,  în  proiectul  de
buget,  pentru  județul  Caraș-Severin
este propusă suma de 119.767 mii lei
pentru echilibrarea bugetelor locale.

Se propune suplimentarea cu 208 mii
lei  pentru  alimentare  cu  apă  și
canalizare în comuna Sasca Montana,
sat Bogodint, jud. CS 

Autor:
Hurduzeu Florin  Silviu  –  DEPUTAT
PSD

Îmbunătățirea  traiului
persoanelor  din  localitate
prin acces facil la apă curentă
în  gospodării   pentru
satisfacerea  nevoilor  zilnice
de apă

Sursă de finanțare:
Realocare  din  Fondul  de
rezervă  al  Guvernului,
Bugetul  MFP  -  acțiuni
generale,   50.01,  Anexa
3/65/01, Capitol 50.01

39. Anexa 7 din Bugetul de Stat  – Sume
defalcate din taxa pe valoare adăugată
pentru echilibrarea bugetelor locale pe
anul 2021

Pentru  anul  2021,  în  proiectul  de
buget,  pentru  județul  Caraș-Severin
este propusă suma de 119.767 mii lei

Îmbunătățirea  traiului
persoanelor  din  localitate
prin acces facil la apă curentă
în  gospodarii   pentru
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pentru echilibrarea bugetelor locale.

Se propune suplimentarea cu 295 mii
lei  pentru  alimentare  cu  apă  și
canalizare în comuna Sasca Montana,
sat  Potoc,  jud. CS 

Autor:
Hurduzeu Florin  Silviu  –  DEPUTAT
PSD

satisfacerea  nevoilor  zilnice
de apă

Sursă de finanțare:
Realocare  din  Fondul  de
rezervă  al  Guvernului,
Bugetul  MFP  -  acțiuni
generale,   50.01,  Anexa
3/65/01, Capitol 50.01

40. Anexa 7 din Bugetul de Stat  – Sume
defalcate din taxa pe valoare adăugată
pentru echilibrarea bugetelor locale pe
anul 2021

Pentru  anul  2021,  în  proiectul  de
buget,  pentru  județul  Caraș-Severin
este propusă suma de 119.767 mii lei
pentru echilibrarea bugetelor locale.

Se propune suplimentarea cu 292 mii
lei  pentru  alimentare  cu  apă  și
canalizare în comuna Sasca Montana,
sat Slatina-Nera, jud. CS 

Autor:
Hurduzeu Florin  Silviu  –  DEPUTAT
PSD

Îmbunătățirea  traiului
persoanelor  din  localitate
prin acces facil la apă curentă
în  gospodarii   pentru
satisfacerea  nevoilor  zilnice
de apă

Sursă de finanțare:
Realocare  din  Fondul  de
rezervă  al  Guvernului,
Bugetul  MFP  -  acțiuni
generale,   50.01,  Anexa
3/65/01, Capitol 50.01

41. Anexa 7 din Bugetul de Stat  – Sume
defalcate din taxa pe valoare adăugată
pentru echilibrarea bugetelor locale pe
anul 2021

Pentru  anul  2021,  în  proiectul  de
buget,  pentru  județul  Caraș-Severin
este propusă suma de 119.767 mii lei
pentru echilibrarea bugetelor locale.

Se propune suplimentarea cu 300 mii
lei pentru canalizare menajera și stație
epurare  Sasca  Montana  și  sat  Sasca
Romana, jud. CS 

Autor:
Hurduzeu Florin  Silviu  –  DEPUTAT

Preluarea  apei  menajere  a
consumatorilor, epurarea apei
menajere  prin  stația  de
epurare și evacuarea acesteia
la  un  nivel  toxic  minim
pentru  mediul  înconjurător.
Creșterea  veniturilor  UAT-
ului  prin  întreținerea  rețelei
de canalizare.

Sursă de finanțare:
Realocare  din  Fondul  de
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PSD rezervă  al  Guvernului,
Bugetul  MFP  -  acțiuni
generale,   50.01,  Anexa
3/65/01, Capitol 50.01

42. Anexa 7 din Bugetul de Stat  – Sume
defalcate din taxa pe valoare adăugată
pentru echilibrarea bugetelor locale pe
anul 2021

Pentru  anul  2021,  în  proiectul  de
buget,  pentru  județul  Caraș-Severin
este propusă suma de 119.767 mii lei
pentru echilibrarea bugetelor locale.

Se propune suplimentarea cu 185 mii
lei  pentru reabilitare,   modernizare  și
dotare  așezământ  cultural  în  comuna
Sasca Montana,  sat  Slatina  Nera,  jud
CS 

Autor:
Hurduzeu Florin  Silviu  –  DEPUTAT
PSD

Îmbunătățirea  aspectului
estetic  al  așezământului
cultural  si  dotarea  acestuia
pentru  a  deservi
corespunzător  activităților
culturale  desfășurate  în
comună pentru locuitori.

Sursă de finanțare:
Realocare  din  Fondul  de
rezervă  al  Guvernului,
Bugetul  MFP  -  acțiuni
generale,   50.01,  Anexa
3/65/01, Capitol 50.01

43. Anexa 7 din Bugetul de Stat  – Sume
defalcate din taxa pe valoare adăugată
pentru echilibrarea bugetelor locale pe
anul 2021

Pentru  anul  2021,  în  proiectul  de
buget,  pentru  județul  Caraș-Severin
este propusă suma de 119.767 mii lei
pentru echilibrarea bugetelor locale.

Se propune suplimentarea cu 47 mii lei
pentru întocmire documentație tehnica
– faza Dali – reabilitare,  modernizare
cămin  cultural  Sasca  Montana,  ,  jud.
CS 

Autor:
Hurduzeu Florin  Silviu  –  DEPUTAT
PSD

Îmbunătățirea  calității  vieții
locuitorilor.

Sursă de finanțare:
Realocare  din  Fondul  de
rezervă  al  Guvernului,
Bugetul  MFP  -  acțiuni
generale,   50.01,  Anexa
3/65/01, Capitol 50.01

44. Anexa 7 din Bugetul de Stat  – Sume
defalcate din taxa pe valoare adăugată
pentru echilibrarea bugetelor locale pe

Pentru  anul  2021,  în  proiectul  de
buget,  pentru  județul  Caraș-Severin
este propusă suma de 119.767 mii lei

Preluarea  apei  menajere  a
consumatorilor, epurarea apei
menajere  prin  stația  de
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anul 2021 pentru echilibrarea bugetelor locale.

Se propune suplimentarea cu 200 mii
lei  pentru  realizare  stație  epurare
echivalent  a  1300  locuitori,  comuna
Prigor, jud. CS 

Autor:
Hurduzeu Florin  Silviu  –  DEPUTAT
PSD

epurare si evacuarea acesteia
la  un  nivel  toxic  minim
pentru  mediul  înconjurător.
Creșterea  veniturilor  UAT-
ului  prin  întreținerea  rețelei
de canalizare

Sursă de finanțare:
Realocare  din  Fondul  de
rezervă  al  Guvernului,
Bugetul  MFP  -  acțiuni
generale,   50.01,  Anexa
3/65/01, Capitol 50.01

45. Anexa 7 din Bugetul de Stat  – Sume
defalcate din taxa pe valoare adăugată
pentru echilibrarea bugetelor locale pe
anul 2021

Pentru  anul  2021,  în  proiectul  de
buget,  pentru  județul  Caraș-Severin
este propusă suma de 119.767 mii lei
pentru echilibrarea bugetelor locale.

Se propune suplimentarea cu 500 mii
lei  pentru  realizare  sală  sport  Liceul
tehnologic IC Buracu, comuna Prigor,
Jud. CS 

Autor:
Hurduzeu Florin  Silviu  –  DEPUTAT
PSD

Realizarea  sălii  este  în
beneficiul  tuturor  elevilor
instituției  de învățământ pre-
universitar  prin  acces  la
terenuri  de  sport  conform
normelor  europene  și
protejarea acestora de vreme
rea

Sursă de finanțare:
Realocare  din  Fondul  de
rezervă  al  Guvernului,
Bugetul  MFP  -  acțiuni
generale,   50.01,  Anexa
3/65/01, Capitol 50.01

46. Anexa 6 din Bugetul de Stat  – Sume
defalcate din taxa pe valoarea adăugată
pentru  finanțarea  cheltuielilor  privind
drumurile județene și comunale pentru
anul 2021

Pentru  anul  2021,  în  proiectul  de
buget,  pentru  județul  Caraș-Severin
este  propusă  suma de  12.216 mii  lei
finanțarea  cheltuielilor  privind
drumurile județene și comunale pentru
anul 2021.

Îmbunătățirea traficului rutier
în  cadrul  UAT-ului  și  acces
facil  către  obiective  turistice
către  parcul  național  Cheile
Nerei-Beușnuța  și  Clisura
Dunării
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Se propune suplimentarea cu 1600 mii
lei  pentru  modernizare  străzi  si
drumuri  comunale  Șopotu  Nou  (11,6
km), jud CS 

Autor:
Hurduzeu Florin  Silviu  –  DEPUTAT
PSD

Sursă de finanțare:
Realocare  din  Fondul  de
rezervă  al  Guvernului,
Bugetul  MFP  -  acțiuni
generale,   50.01,  Anexa
3/65/01, Capitol 50.01

47. Anexa 7 din Bugetul de Stat  – Sume
defalcate din taxa pe valoare adăugată
pentru echilibrarea bugetelor locale pe
anul 2021

Pentru  anul  2021,  în  proiectul  de
buget,  pentru  județul  Caraș-Severin
este propusă suma de 119.767 mii lei
pentru echilibrarea bugetelor locale.

Se propune suplimentarea cu 150 mii
pentru  reabilitare  și  dotare  dispensar
uman  comuna Șopotu nou, jud. CS – 

Autor:
Hurduzeu Florin  Silviu  –  DEPUTAT
PSD

Acces  facil  la  servicii  de
sănătate  pentru  locuitorii
UAT-ului  conform  normelor
europene

Sursă de finanțare:
Realocare  din  Fondul  de
rezervă  al  Guvernului,
Bugetul  MFP  -  acțiuni
generale,   50.01,  Anexa
3/65/01, Capitol 50.01

48. Anexa 7 din Bugetul de Stat  – Sume
defalcate din taxa pe valoare adăugată
pentru echilibrarea bugetelor locale pe
anul 2021

Pentru  anul  2021,  în  proiectul  de
buget,  pentru  județul  Caraș-Severin
este propusă suma de 119.767 mii lei
pentru echilibrarea bugetelor locale.

Se propune suplimentarea cu 2200 mii
lei  pentru  plata  arieratelor  spitalului
județean Caras Severin 

Autor:
Hurduzeu Florin Silviu – DEPUTAT 
PSD

Plata  către  furnizori  pentru
continuarea   furnizării  de
echipamente  și  medicamente
necesare  desfășurării
activității specifice spitalului

Sursă de finanțare:
Realocare  din  Fondul  de
rezervă  al  Guvernului,
Bugetul  MFP  -  acțiuni
generale,   50.01,  Anexa
3/65/01, Capitol 50.01

49. Anexa 7 din Bugetul de Stat  – Sume
defalcate din taxa pe valoare adăugată
pentru echilibrarea bugetelor locale pe

Pentru  anul  2021,  în  proiectul  de
buget,  pentru  județul  Caraș-Severin
este propusă suma de 119.767 mii lei

Plata  către  furnizori  pentru
continuarea   furnizării  de
echipamente  si  medicamente
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anul 2021 pentru echilibrarea bugetelor locale.

Se propune suplimentarea cu 1100 mii
lei  pentru   plata  arieratelor  spitalului
municipal Caransebeș, jud CSS

Autor:
Hurduzeu Florin Silviu – DEPUTAT 
PSD

necesare  desfășurării
activității specifice spitalului

Sursă de finanțare:
Realocare  din  Fondul  de
rezervă  al  Guvernului,
Bugetul  MFP  -  acțiuni
generale,   50.01,  Anexa
3/65/01, Capitol 50.01

AMENDAMENTE
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asupra proiectului Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2021

Nr.
crt.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/

grupa/titlul/articol/alineat

Text amendament propus
(autor, apartenenţă politică)

Motivaţia amendamentului/
sursa de finanţare

Motivaţia
respingerii
(numai pt.

comisii)
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