
ETAPA I DE IMPLEMENTARE

Lucrãri de 400 milioane lei prin
Programul Naþional de Dezvoltare Localã

P
rogramul Naþional de Dez-
voltare Localã (PNDL) dis-
pu ne , î n ac e st an , d e
aproape 400 milioane de

lei pentru lucrãrile prevãzute în
etapa I de implementare, dupã
cum ne-au spus reprezentanþii Mi-
nisterului Dezvoltãrii.

Programul a fost aprobat în anul
2013, luând în considerare necesa-
rul de dezvoltare durabilã a zo-
nelor rurale ºi urbane din þara
noastrã, din punct de vedere eco-
nomic, social ºi cultural ºi depen-
denþa acestei dezvoltãri de îmbu-
nãtãþirea condiþiilor existente ºi a
serviciilor de bazã, prin dezvolta-
rea infrastructurii, au subliniat
aceºtia. Beneficiarii programului
sunt comunele, municipiile ºi
oraºele, inclusiv satele componen-
te ale acestora, judeþele, precum ºi
unitãþile administrativ-teritoriale
membre ale asociaþiilor de dezvol-
tare intercomunitarã.

Conform datelor furnizate de mi-
nister, finanþarea programului
anual PNDL este asiguratã din
transferuri de la bugetul de stat, în
limita fondurilor aprobate anual
prin legea bugetului de stat. „Bu-
getul previzionat pentru funda-
mentarea propunerilor de finanþa-
re a obiectivelor de investiþii pen-
tru anul în curs, pe fiecare judeþ,
calculat ca diferenþã dintre credite-
le bugetare aprobate ºi neangajate
ºi reþinerea prevãzutã la art. 21
alin. (5) din Legea nr. 500/2002 pri-
vind finanþele publice, cu modifi-
cãrile ºi completãrile ulterioare, se
fundamenteazã pe baza criteriilor
de alocare a programului”, ne-au
explicat specialiºtii ministerului.

Bistriþa-Nãsãud, Constanþa
ºi sectorul 3 – cele mai mari
alocãri

Astfel, cele mai multe fonduri au
fost alocate, în acest an, judeþului
Bistriþa-Nãsãud – 33,3 milioane lei
pentru 65 de investiþii, judeþului
Constanþa – 30,8 milioane lei pen-
tru 33 de obiective ºi sectorului 3
al Capitalei – 30,6 milioane de lei

pentru 18 obiective. Cea mai mare
investiþie finanþatã prin PNDL în
Bistriþa-Nãsãud este modernizarea
drumului judeþean Ilva Micã – Leºu
(3,1 milioane lei), urmatã de mo-
dernizarea drumului judeþean Tea-
ca – Archiud, pentru care sunt ne-
cesare 3 milioane de lei.

În Constanþa, cele mai mari in-
vestiþii prinse în PNDL sunt con-
struirea unei grãdiniþe în Agigea (2
milioane de lei), realizarea reþelei
de canalizare ºi a unei staþii de
epurare în Oituz (2,2 milioane
lei) ºi extinderea reþelei
de canalizare ºi epura-
re a apelor în locali-
tãþile Pantelimonu

de Sus, Pantelimonu de Jos, Runcu,
Nistoreºti ºi Cãlugãreni (2,5 milioa-
ne de lei).

Primãria sectorului 3 a ales sã fi-
nanþeze din PNDL lucrãrile de re-
paraþii capitale ºi modernizare la
mai multe ºcoli. Cea mai costisitoa-
re investiþie este programatã la
ºcoala 112 (4,2 milioane lei), urma-
tã de lucrãrile se la ºcolile 86 (2,7
milioane lei) ºi 92 (2,6 milioane lei).

Cel mai mare obiectiv de investi-
þii inclus în PNDR în acest an costã

12,5 milioane lei ºi presupune
modernizarea ºi extinde-

rea a douã corpuri de
clãdire din sediul Pri-
mãriei sectorului 4.

Judeþul Bacãu a atras
22 milioane de lei

Alte judeþe fruntaºe la atragerea
finanþãrilor oferite de Ministerul
Dezvoltãrii prin acest program
sunt Bacãu (22,2 milioane de lei
pentru 21 de obiective), Timiº (27,7
milioane lei pentru 57 de investi-
þii), Prahova (24 milioane de lei
pentru 24 de obiective). În Bacãu,
cele mai mari lucrãri ce vor primi
bani de la minister sunt construc-
þia unei grãdiniþe în Dãrmãneºti
(2,1 milioane lei), construcþia unei
ºcoli în satul Scurta (1,7 milioane
lei), modernizarea drumurilor co-
munale Asãu ºi Bereºti-Tazlãu (câte
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În
Constanþa, una

dintre cele mai mari
investiþii prinse în PNDL

este construirea unei
grãdiniþe în Agigea

(2 milioane
de lei).



1,5 milioane de lei fiecare).
În Timiº, cea mai mare investiþie

finanþatã prin PNDL este moderni-
zarea drumului judeþean Ohaba –
Racoviþa (5 milioane de lei), iar în
Prahova – reabilitarea ºi extinderea
reþelei de apã în Filipeºtii de Târg
(4,3 milioane lei). De asemenea, în
Prahova, vor mai beneficia de fon-
duri ºi modernizarea drumului co-
munal Arieceºtii – Zeletin (2,2 mi-
lioane lei), dar ºi extinderea reþelei
de apã în Bãicoi.

În judeþul Harghita, cu fonduri din
PNDL vor fi realizate 25 de obiecti-
ve cu o valoare totalã a alocãrilor de
19 milioane de lei. Cea mai mare in-
vestiþie din acest judeþ este con-
strucþia unei grãdiniþe în Odorheiu
Secuiesc (2,9 milioane de lei), urma-
tã de extinderea canalizãrii în Praid
(2 milioane de lei), extinderea siste-
mului de canalizare ºi epurare a
apelor uzate în Ciucsângeorgiu (1,8
milioane de lei).

ªi Mehedinþiul a reuºit sã atragã
23,7 milioane lei pentru 32 de tipuri
de lucrãri, printre care cele mai co-
stisitoare sunt extinderile reþelelor
de apã ºi canalizare în localitãþi

precum Vlãdaia, Vânjuleþ, Vânju
Mare, Godeanu ºi Gogoºu.

61 de investiþii în Olt

În Olt vor fi finanþate 61 de obiec-
tive cu 20,3 milioane de lei, iar în
Alba- 36 de obiective cu 17,7 mi-
lioane de lei. Judeþul Argeº a fost

„prins” în PNDL cu 14,3 milioane lei
pentru 33 de lucrãri de investiþii,
iar Bihorul – cu 18,4 milioane de lei
pentru 84 de obiective.

Ministerul Dezvoltãrii a mai apro-
bat alocarea din acest program a
sumei de 19,7 milioane de lei pen-
tru Judeþul Dâmboviþa, bani cu

care vor fi derulate lucrãrile la 48
de investiþii. Cele mai mari obiecti-
ve sunt modernizarea drumului ju-
deþean Sinaia – Cabana Cuibul Do-
rului (1,5 milioane lei) ºi reabilita-
rea unei ºcoli ºi a unei grãdiniþe din
Ludeºti (2,5 milioane de lei).

Judeþul Sibiu a atras prin PNDL
15,6 milioane lei pentru 26 de
obiective, Teleormanul – 13,2 mi-
lioane lei pentru 19 investiþii, iar
Vâlcea – 22 milioane de lei pentru
68 de obiective.

Fonduri mult mai reduse au fost
alocate judeþelor Brãila (5,7 milioa-
ne de lei), Braºov (6 milioane de
lei), Botoºani (9,4 milioane de lei),
Gorj (8,3 milioane de lei).

Includerea la finanþare a unui
obiectiv de investiþii în cadrul
programului anual PNDL se face cu
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Criterii de prioritizare a investiþii-
lor în cadrul PNDR sunt data sem-
nãrii contractului de furniza-
re/prestare de servicii/execuþie de
lucrãri, dupã caz; stadiul fizic; po-
pulaþia deservitã; procentul de co-
finanþare de la bugetul local.

Liviu Dragnea a demisionat, la ju-
mãtatea lunii mai, din funcþia de
Ministru al Dezvoltãrii, ca urmare
a deciziei instanþei de a-l condam-
na în dosarul “Referendumul”. Cu
ocazia prezentãrii bilanþului man-
datului sãu la cârma ministerului,
domnia sa a comentat, referitor la
Programul Naþional de Dezvoltare
Localã (PNDL): “Existã acum o
abordare unitarã, cu reguli unice
de finanþare ºi cu criterii de prio-
ritizare, care, din pãcate, nu au
existat înainte, nici la acest minister,
nici la alte ministere în guvernãri-
le trecute. Prin PNDL finanþãm în
principal apã ºi canalizare, drumuri,
ºcoli, grãdiniþe ºi dispensare. În
principal, am urmãrit sã se finali-
zeze lucrãrile care erau într-o sta-
re avansatã de execuþie, pentru cã
erau începute de foarte mulþi ani
ºi, de asemenea, sã fie finanþate, în
special, investiþiile care, odatã fi-
nalizate, produceau dezvoltare în
comunitãþile respective. Sunt în
curs de finalizare 4.271 de
obiective”.
Domnia sa a subliniat cã este vor-
ba despre 980 de sisteme de ali-
mentare cu apã, 560 de sisteme de
canalizare ºi staþii de epurare,

2.189 drumuri publice ºi alte
obiective, precum ºcoli ºi
grãdiniþe.
Liviu Dragnea a subliniat cã obiec-
tivul prioritar de investiþie în
2015-2016 îl reprezintã finaliza-
rea a 500 de ºcoli ºi repartizarea a
1.981 de microbuze ºcolare.
Fostul ministru a subliniat cã anul
acesta vor fi recepþionate, prin
bugetul ministerului, realizate
fiind de Compania Naþionalã de
Investiþii (CNI), 250 de cãmine
culturale, de care vor beneficia
1,2 milioane de cetãþeni. De ase-
menea, pentru sportul de masã
vor fi finanþate 52 de obiective, cu
un efort financiar de peste 100 de
milioane de euro, iar în 2015 vor
fi puse în funcþiune 34 de obiecti-
ve de acest gen.
Liviu Dragnea a amintit cã mi-
nisterul a demarat trei programe
de investiþii în infrastructura in-
stanþelor judecãtoreºti, ce se vor
realiza tot prin CNI. De asemenea,
a pornit ºi proiectul construirii
cartierului pentru justiþie, pentru
perioada 2015-2020. În total, este
vorba de peste 500 de milioane de
euro investiþii în infrastructura
pentru justiþie.



respectarea prevederilor art. 9
alin. (4) ºi alin. (41) din OUG nr.
28/2013, dupã cum ne-au precizat
specialiºtii Ministerului Dezvoltãrii.
Astfel, consiliile judeþene, dupã
consultarea autoritãþilor admi-
nistraþiei publice locale, transmit
ministerului propunerile de finanþa-
re, detaliate pe obiective de investi-
þii “în continuare” ºi obiective de in-
vestiþii „noi” pentru anul în curs, pe
baza criteriilor de prioritizare. În
situaþii justificate, unitãþile admi-
nistrativ teritoriale pot transmite
ministerului propuneri de finanþare.

Ministerul centralizeazã propu-
nerile de finanþare transmise de
cãtre consiliile judeþene ºi unitãþile
administrativ teritoriale, iar în baza
datelor deþinute ºi a analizelor pro-
prii de specialitate întocmeºte lista
finalã de obiective de investiþii
propuse spre finanþare ºi sumele
alocate acestora pentru finanþarea
PNDL pentru anul în curs. Lista se
aprobã prin ordin al ministrului
dezvoltãrii regionale. Dupã înche-
ierea contractelor de finanþare cu
Ministerul Dezvoltãrii , pentru
obiectivele de investiþii noi, benefi-
ciarii, în calitate de autoritate con-
tractantã, organizeazã procedurile
de atribuire a contractelor de lu-
crãri, furnizare ºi servicii, dupã caz,
în conformitate cu prevederile le-
gale în vigoare privind achiziþiile
publice ºi rãspund pentru realita-
tea, exactitatea ºi legalitatea date-
lor prezentate.

Prin Legea bugetului de stat pe
anul 2015, Programului PNDL i-au
fost alocate credite bugetare în va-
loare de 1.450.000.000 lei, ne-au
menþionat oficialii ministerului.
Obiectivele de investiþii au vizat cu
precãdere dezvoltarea infrastruc-
turii tehnico-edilitare, contribuind
la creºterea coeziunii economice ºi
sociale la nivel de regiune.

Reprezentanþii ministerului ne-au
mai spus: „Având în vedere limitãri-
le fondurilor aprobate anual prin le-
gea bugetului de stat pentru finan-
þarea PNDL, autoritãþile administra-
þiei publice locale pot sã solicite
pentru obiectivele de investiþii noi,
în mod special pentru cele din do-
meniul alimentare cu apã ºi canali-
zare, finanþare din fondurile euro-
pene alocate pentru exerciþiul fi-
nanciar 2014 – 2020. De asemenea
în baza acordurilor internaþionale
cu FMI, Banca Mondialã ºi Comisia
Europeanã, în anul 2015 se urmã-

reºte finanþarea, cu prioritate, a in-
vestiþiilor în infrastructurã”.

50 de milioane de lei de la
buget pentru reabilitãri
termice

O altã componentã importantã a
bugetului investiþional al Ministeru-
lui Dezvoltãrii este Programul na-
þional multianual privind creºterea
performanþei energetice a blocuri-
lor de locuinþe. Prin Legea bugetu-
lui de stat pe anul 2015 acestui pro-
gram i-au fost alocate credite buge-
tare în valoare de 50.000.000 lei,
conform sursei citate.

Programul este elaborat de mi-
nister în baza celor locale transmi-
se de coordonatorii locali, în limita
fondurilor alocate anual de la bu-
getul de stat cu aceastã destina-
þie. Organizarea procedurilor de
atribuire a contractelor de proiec-
tare ºi execuþie a lucrãrilor de in-
tervenþii la blocurile de locuinþe
este de competenþa autoritãþilor
locale.

Reprezentanþ i i ministerulu i
ne-au declarat: „Finanþarea execu-
tãrii lucrãrilor de intervenþie se asi-
gurã astfel: 50% din alocaþii de la
bugetul de stat, 30% din fonduri
aprobate anual cu aceastã destina-
þie în bugetele locale ºi/sau din
alte surse legal constituite, 20%
din fondul de reparaþii al asociaþiei
de proprietari ºi/sau din alte surse
legal constituite. În vederea de-
contãrii fondurilor de la bugetul de
stat în cuantum de 50% din valoa-
rea executãrii a lucrãrilor de inter-
venþii, între Ministerul Dezvoltãrii
ºi Unitãþile Administrativ Teritoria-
le se încheie anual contracte de fi-
nanþare, între minister ºi asociaþiile
de proprietari neexistând relaþii
contractuale”.

Programul de reabilitare termicã a
clãdirilor de locuit cu finanþare prin
credite bancare cu garanþie guver-
namentalã este în derulare din anul
2011. Prin Legea bugetului de stat,
acestui tip de program i-au fost alo-
cate credite bugetare în valoare de
250.000 lei în acest an.

În perioada 2010 – 2014, prin
Programul de reabilitare termicã a
clãdirilor de locuit cu finanþare
prin credite bancare cu garanþie
guvernamentalã, ministerul a de-
contat dobânda pentru 17 credite
bancare.
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Criteriile de alocare a fondurilor PNDR:

1
Ponderea numãrului de obiective de investiþii aflate în derulare de
fiecare judeþ, având în vedere:

ü numãrul de obiective de investiþii aflate în derulare de fiecare judeþ
din totalul investiþilor aflate în derulare la nivel naþional;

ü necesarul de fonduri pentru finalizarea obiectivelor de investiþii
începute ºi nefinalizate raportat la necesarul total de fonduri pentru
finalizarea obiectivelor de investiþii începute ºi nefinalizate de la ni-
vel naþional;

2
Alocarea dupã indicatorul cu privire la datele demografice ºi admi-
nistrativ-teritoriale ale judeþelor, având în vedere:

ü ponderea numãrului de unitãþi administrativ-teritoriale din judeþ
din totalul numãrului de unitãþi administrativ-teritoriale de la nivel
naþional;

ü ponderea populaþiei judeþului raportatã la populaþia totalã a þãrii;

ü ponderea suprafeþei judeþului raportatã la suprafaþa totalã a þãrii.

3
Alocarea dupã indicatorul cu privire la capacitatea financiarã a
unitãþilor administrativ-teritoriale, având în vedere:

ü ponderea capacitãþii unitãþilor administrativ-teritoriale de a partici-
pa cu fonduri de la bugetul local pentru realizarea obiectivelor de
investiþii.

Mari investitori
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LISTA CELOR MAI MARI OBIECTIVE
FINANÞATE PRIN INTERMEDIUL PNDL ÎN ANUL 2014

Judeþul
Denumirea

U.A.T./Adminis-
trator drum

Denumirea obiectivului de investiþii
Valoare

investiþie

Rest de alocat
- buget de

stat-

Alocaþii de la
bugetul de stat

în anul 2014
(lei)

Arad Consiliul Judeþean
Arad Reabilitare DJ 682 Arad-Felnac-Limitã judeþ Timiº  km 100+080-117+080 27.302.470 26.514.466 8.438.629

Bihor Bratca Îmbunãtãºirea infrastructurii de apã ºi apã uzatã în localitatea Bratca 19.045.016 12.419.903 682.000

Bihor Consiliul judeþean
Bihor Reabilitare DJ 792 A Beliu-Tinca-Leº, km 24+987-67+696, L=42,712 km,  Judeþul Bihor 83.894.577 60.944.679 2.500.727

Bihor Consiliul judeþean
Bihor

Modernizare DJ 767 B din DN 76 - Tãºad - Copãcel -Serghiº - DJ 767, km 0+000 - 22+140, L=22,140
km 21.499.444 12.989.324 200.000

Bihor Diosig Canalizare ºi staþie de epurare în comuna Diosig, judeþul Bihor 18.092.784 6.071.607 500.000

Bihor Sãcueni Îmbunãtãþirea infrastructurii de apã ºi apã uzatã în localitãþile Sãcueni ºi Olosig, Judeþul Bihor 20.851.623 4.611.003 370.000

Bihor ªuncuiuº Îmbunãtãþirea infrastructurii de apã ºi apã uzatã în comuna ªuncuiuº, Judeþul Bihor 22.747.674 7.697.746 520.000

Bihor Suplacu de Barcau Lucrãri de realizare a reþelelor de canalizare ºi staþie de epurare în comuna Suplacu de Barcãu 17.925.826 5.600.695 520.000

Bihor Tileagd Îmbunãtãþirea infrastructurii de apã ºi apã uzatã în comuna Tileagd 16.102.151 10.785.886 300.000

Bihor Vadu Criºului Lucrãri prioritare  - Extindere ºi reabilitare a reþelelor de alimentare cu apã ºi canalizare în
localitatea Vadu Criºului 19.793.492 7.857.410 520.000

Bistriþa
Nãsãud

Consiliul Judeþean
Bistriþa-Nãsãud Modernizare DJ 172G, km 50+000 - 63+663, Cuºma - Livezile 19.017.196 12.478.879 600.000

Botoºani Consiliul judeþean
Botoºani Modernizare DJ 292, Corlãteni - Podeni-Dealu Crucii-Vorniceni 31.772.000 9.498.296 9.498.296

Botoºani Vorona Sistem de alimentare cu apã a comunelor Vorona ºi Tudora, comunele Vorona ºi Tudora, judeþul
Botoºani 19.496.200 9.572.030 2.373.602

Brãila Consiliul judeþean
Brãila Reabilitare DJ212A: Braila-Marasu, km0+00-km32+00 30.316.130 23.753.427 8.350.791

Braºov Mãieruº Alimentare cu apã potabilã, reþea de canalizare ºi staþie de epurare în loc. Arini, Mãieruº 18.361.000 5.550.000 500.000

Braºov Râºnov Reabilitarea sistemului de alimentare cu apã de la Sursa  Cheile Râºnoavei ºi extinderea reþelei de
canalizare în oraºulul Râºnov, jud. Braºov 26.200.156 7.592.694 2.000.000

Buzãu Consiliul judeþean
Buzãu

Modernizare tronsoane drumuri judetene, DJ203G, Sãrata Monteoru-Leiculeºti-Izvoru, km
17+100-31+865 ºi DJ 100H, Tisãu- Haleº, km 24+340-30+500, Judeþul Buzãu 47.948.318 25.478.294 6.285.188

Buzãu Consiliul judeþean
Buzãu

Modernizare DJ220, km 78+200-93+700,Sãruleºti-Valea Salciei,comunele Sãruleºti ºi Valea Salciei,
Judeþul Buzãu 21.459.891 21.406.341 500.000

Buzãu Consiliul judeþean
Buzãu Reabilitare drum judetean DJ 203L - km17+200-29+400, Judeþul Buzãu 29.999.925 29.444.334 600.000

Buzãu Mãrãcineni Canalizare ºi staþie de epurare, comuna Mãrãcineni, Judeþul Buzãu 38.436.564 1.031.793 1.031.793

Cãlãraºi Chirnogi Sistem canalizare ºi staþie de epurare a apelor uzate menajere în comuna Chirnogi, Judeþul Cãlãraºi 19.832.493 19.072.493 600.000

Caraº-
Severin

Consiliul judeþean
Caraº-Severin Reabilitare DJ 581, Resiþa - Giurgiova km 2+500-28+660 L=26,16 KM 19.106.455 3.266.903 3.266.903

Caraº-
Severin

Consiliul judeþean
Caraº-Severin Reabilitare DJ 608 A, Caransebeº -Telescaun, km 2+700-25+825, L=23,125 KM 21.705.187 7.962.179 2.500.000

Cluj Iclod Canalizarea localitãþilor Iclod, Livada ºi Fundãtura 17.543.000 9.036.000 800.000

Cluj Minþiu Gherlii Alimentare cu apã ºi canalizare  în localitãþile Minþiu Gherlii, Salatiu ºi Petreºti 22.016.592 22.016.592 400.000

Constanþa Cogealac Reabilitarea infrastructurii de apã ºi apã uzatã în comuna Cogealac, satele Cogealac ºi Tariverde 24.487.000 1.769.000 1.769.000

Constanþa Consiliul judeþean
Constanþa Reabilitarea DJ 222, Mihail Kogãlniceanu - Cuza Vodã, km 130+615 - km150+210 39.274.547 6.705.950 3.253.701

Constanþa Consiliul judeþean
Constanþa

Reabilitare drum judeþean DJ224 - Medgidia - Tortomanu - Silistea - Bif. DC 63 (Þepeº Vodã) km
0+000-21+585 57.674.732 45.112.234 4.447.592

Covasna Baraolt Alimentare cu apã, retehnologizarea staþiei de captare ºi tratare, reþele de distribuþie, canalizare
menajerã, pluvialã ºi retehnologizarea staþiei de epurare a oraºului Baraolt, judeþul Covasna 19.536.150 10.915.100 800.000

Covasna Consiliul Judeþean
Covasna Modernizare DJ 103B, lim. jud. Braºov - Dobârlãu - Ozun - Chilieni (DN12), km17+750 - 33+150 32.407.165 32.269.720 888.830

Covasna Consiliul Judeþean
Covasna Modernizare DJ 121F, Ghelinþa - Cernat (DN12), km0+000 - 23+000 34.919.000 34.714.012 400.000

Dâmboviþa Ciocãneºti Modernizare drum comunal care face legãtura între satele Decindea. Turciþi, Urziceanca, Vizureºti
ºi Creþu 37.745.529 37.745.529 700.000

Dâmboviþa Consiliul Judeþean
Dâmboviþa Modernizare DJ 713 Sinaia-Cabana Cuibul Dorului-ªaua Dichiului km 0+000-16+000 50.812.750 16.397.750 500.000

Dâmboviþa Crângurile Reþea de canalizare ape uzate menajere în comuna Crângurile 30.745.000 29.233.000 400.000

Dâmboviþa Sãlcioara Alimentare cu apã în comuna Sãlcioara 17.921.860 13.857.480 600.000

Giurgiu Bolintin-Deal Înfiinþare sistem de canalizare în comuna Bolintin Deal, Judeþul Giurgiu 42.836.370 37.531.990 650.000

Giurgiu Colibaºi Modernizare drumuri de exploatare, comuna Colibaºi, sat Colibaºi, Judeþul Giurgiu 21.823.083 21.381.245 400.000

Giurgiu Consiliul judeþean
Giurgiu Modernizare DJ 412 Prundu (DN 41)-Colibaºi km 0+000 -9+000; 12+000 -13+858; 10,858 km 22.169.920 12.301.830 600.000
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Giurgiu Malu Sistem de canalizare menajerã în comuna Malu, Judeþul Giurgiu 26.224.675 24.765.794 28.000

Giurgiu Ogrezeni Înfiinþare sistem de alimentare cu apã în comuna Ogrezeni 21.642.950 14.084.220 400.000

Gorj Consiliul Judetean
Gorj Reabilitare drum judeþean DJ 673A, Dragoteºti-Mãtãsari-DN67-27,79 Km, Judeþul Gorj 27.076.300 12.232.538 4.203.231

Gorj Plopºoru Sistem de canalizare apã menajerã, Satele Izvoarele, Ceplea, Broºteni, Cursaru, Broºtenii de Sus,
Comuna Plopºoru, Judeþul Gorj 14.482.650 13.758.518 30.000

Hunedoara Hunedoara Lucrãri extindere reþea alimentare cu apã ºi canalizare, instalaþii de pompare ºi reabilitare reþea
stradalã municipiul Hunedoara Contract subsecvent 2 17.835.909 11.476.209 904.232

Hunedoara Simeria Canalizare ºi staþii de pompare Simeria 18.594.102 4.006.960 4.006.960

Ialomita Consiliul Judeþean
Ialomiþa

Modernizarea drumului judeþean DJ 201, km 84+000 - km 100+000, tronson Mãrculeºti - Sudiþi -
Sãveni 21.746.853 6.000.000 6.000.000

Iaºi Mironeasa Sistem integrat de alimentare cu apã, canalizare ºi epurare a apelor uzate în comuna Mironeasa,
Judeþul Iaºi 18.322.836 19.470 19.470

Iaºi Probota Sistem integrat de alimentarea cu apã, canalizare ºi epurare a apelor uzate în comuna Probota,
Judeþul Iaºi 23.189.095 9.867.591 5.457.831

Iaºi Trifeºti Sistem de alimentare cu apã, canalizare ºi staþie de epurare în comuna Trifesti, Judeþul Iaºi 15.944.106 2.965.273 1.000.000

Ilfov Clinceni Canalizare ape menajere si statii de epurare in Comuna Clinceni, Judetul Ilfov 29.553.374 13.127.043 3.665.554

Ilfov Corbeanca Modernizare, repararea si intretinerea retelei stradale si a parcarilor aflate in administrarea
Consiliului Local al Comunei Corbeanca 39.683.493 24.347.161 600.000

Ilfov Dragomiresti Sistem centralizat de alimentare cu apa in comuna Dragomiresti -Vale, judetul Ilfov 20.719.309 15.306.419 1.400.000

Ilfov Gradistea Sistem centralizat de alimentare cu apa in comuna Gradistea, judetul Ilfov 22.535.932 19.151.557 1.500.000

Ilfov Gruiu Refacere infrastructura si suprastructura drumuri inclusiv lucrari de preluare a apelor pluviale,
prin puturi absorbate, Com. Gruiu 19.500.000 10.000.000 1.066.207

Mehedinþi Drobeta Turnu
Severin Reabilitare Bulevardul Tudor Vladimirescu, municipiul Drobeta Turnu Severin, Judeþul Mehedinþi 39.010.630 33.309.310 10.000

Mehedinþi Drobeta Turnu
Severin Reabilitare Bulevard Splai Mihai Viteazu, municipiul Drobeta Turnu Severin, Judeþul Mehedinþi 19.426.650 14.205.110 10.000

Mureº Sângeorgiu de
Pãdure

Alimentare, reabilitare reþele de apã potabilã ºi canalizare ºi staþie de epurare a apelor uzate în
Oraºul Sângeorgiu de Pãdure, Judeþul Mureº 22.135.372 4.011.403 1.794.000

Mureº Ungheni Canalizare menajerã a oraºului Ungheni ºi a localitãþilor aparþinãtoare: Cerghid, Cerghizel,
Vidrasãu, Recea ºi Moreºti, Jud. Mureº 20.432.104 3.035.267 2.500.000

Prahova Consiliul judeþean
Prahova

Sistem microzonal de alimentare cu apa potabila a comunelor Ceraºu, Drajna, Bãtrâni, Starchiojd ºi
Poseºti 23.284.182 3.723.080 3.000.000

Sibiu Consiliul judeþean
Sibiu

Modernizarea DJ 105D Cârþa - Agnita, tronson (intrare Sãsãuºi - Chirpãr - Vãrd - Agnita)
km.14+300 - 31+508,96 25.153.360 16.871.772 4.700.000

Teleorman Consiliul Judeþean
Teleorman Modernizare DJ 504, limita judet Giurgiu-Cernetu, km 30+000-42+060, L=12,060 km 32.458.173 31.149.524 141.000

Teleorman Consiliul Judeþean
Teleorman

Reabilitare DJ 504, Alexandria(DE70) –Orbeasca de Sus-Tatarastii de Sus-limita judet Arges, km
54+187-110+926, L=56,739 km 134.195.055 129.114.463 541.764

Teleorman Consiliul Judeþean
Teleorman Reabilitare si modernizare DJ 612A, Rosiorii de Vede-Balta Sarata, km 17+527-33+649, L=16,122 km 36.232.161 34.742.695 135.000

Teleorman Consiliul Judeþean
Teleorman Reabilitare DJ 601F, Cosoteni-Albesti, km 0+000 - 12+156 (12,156 km) 19.229.126 15.110.917 3.495.173

Timiº Cãrpiniº Reabilitarea reþelei de alimentare cu apã potabilã în localitatea Cãrpiniº ºi localitatea Iecea Micã,
comuna Cãrpiniº, judeþul Timiº 17.391.944 16.748.620 100.000

Timiº Lugoj Reabilitarea alimentãrii cu apã în Municipiul Lugoj 37.981.220 17.002.670 1.000.000

Timiº Lugoj Reabilitarea sistemului de canalizare în Municipiul Lugoj 19.999.750 15.470.820 700.000

Timiº Periam Înfiinþare sistem de canalizare în comuna Periam 26.219.430 25.648.850 100.000

Timiº Periam Modernizare strãzi de interes local în comuna Periam 19.641.269 19.087.489 200.000

Timiº Saravale Modernizare strazi in com Saravale 16.731.860 16.192.475 200.000

Timiº Tomnatic reþea de canalizare menajerã ºi staþie de epurare în comuna Tomnatic 24.569.606 23.908.108 100.000

Timiº Tomnatic Modernizare strazi in com.Tomnatic, 21.149.931 20.563.163 100.000

Tulcea Consiliul Judeþean
Tulcea Reabilitare DJ 222 C, Murighiol - Iazurile - Agighiol, km 36+332 - 62+926, judeþul Tulcea 49.023.640 48.124.200 1.000.000

Vâlcea Ioneºti Modernizare ºi asfaltare drum comunal DC 104 Marcea - Corbeanca ºi strãzi principale în comuna
Ioneºti, judeþul Vâlcea 14.695.217 6.448.814 200.000

Vâlcea Mãldãreºti Înfiinþare reþea publicã de alimentare cu apã în comuna Mãldãreºti, judeþul Vâlcea 17.403.130 16.623.110 60.000

Vâlcea Mãldãreºti Infiinþare reþea publicã de apã uzatã canalizare, staþie de epurare, comuna Mãldãreºti, judeþul Vâlcea 25.339.550 24.440.950 40.000

Vaslui Consiliul judeþean
Vaslui

Reabilitare sistem alimentare cu apã,a sistemului de canalizare ºi a staþiilor de epurare a apelor
uzate în Vaslui,Bârlad,Huºi ºi Negreºti 53.340.320 22.810.021 4.000.000

Vaslui Consiliul judeþean
Vaslui

Reparaþii capitale ºi refuncþionalizare Casa Armatei Vaslui - Centru cultural judeþean
multifuncþional 17.826.611 14.181.611 115.287

Vaslui Fãlciu Asfaltare drumuri de interes local,comuna Fãlciu, jud.Vaslui 19.567.525 17.037.704 20.000

Vrancea Consiliul Judeþean
Vrancea Modernizare DJ 205E Vidra- Vizantea Livezi- Cîmpuri 23.968.149 7.333.839 6.475.077


