
Anexa nr.7/03

 - mii lei -

Județ
Comune, 

orașe, 
municipii

0 1 2 3 4 5
TOTAL, din care: 379.031 138.000 241.031

1 ALBA - total, din care: 25.500 1.500 24.000
 1.1  Alba 1.500 1.500 Finanțarea obiectivului de investiții ”HELIPORT”
 1.2 Abrud 500 500 Reabilitarea Spitalului Oră șenesc ”Dr. Alexandru Borza”
 1.3 Câmpeni 500 500 Reabilitarea Spitalului Oră șenesc
 1.4 Blaj 7.000 7.000 Finanțarea obiectivului de investiții ”Pasaj superior Km 377+131 – Podul Minciunilor”
 1.5

Alba Iulia 16.000 16.000
Finanțarea obiectivului de investiții ”Conservarea, restaurarea și valorificarea durabilă a ansamblului 
Palatul principilor din Alba Iulia - Reabilitare acoperi șuri si planșee peste etaj la corpurile A,B, C, D, F și 
G”

2 ARGEŞ- total, din care: 12.000 0 12.000
 2.1

Câmpulung-Muscel 12.000 12.000

Finanțarea obiectivului ”Reabilitare strada Negru Voda și strada Republicii de la intersecția strada 
Poenaru Bordea până la intersec ția cu strada Petre Zamfirescu” - 7.000 mii lei , pentru finanțarea 
obiectivului ”Reabilitare strada Dracesti în Municipiul Câmpulung” - 3.000 mii lei și 2.000 mii lei pentru 
finanțarea evenimentului cultural ”Câmpulung Capitala Scrisului Românesc ”

3 BACĂU- total, din care: 24.323 0 24.323
 3.1

Bacău 24.323 24.323

Finanțarea obiectivului ”Modernizarea grupului de cogenerare de 14MWe” din cadrul SACET Bacău - 
15.000 mii lei  , pentru finan țarea obiectivului ”Construire strada Siretului - etapa 2”- 2.573 mii lei , pentru 
finanțarea obiectivului ”Construire Strada Salciei”- 3.500 mii lei , pentru finanțarea obiectivului ”Construire 
strada Prelungirea Bradului nr. 101-103”- 2.200 mii lei ,  pentru finan țarea obiectivului ”Parcare strada 9 
Mai - Bd Unirii”- 350 mii lei, pentru finan țarea obiectivului ”Ameliorarea conectivității între Bacău și Letea 
Veche prin crearea unei legături rutiere (inclusiv pietonale și ciclabile) între Str. Milcov și rețea stradală 
Letea Veche”- 700 mii lei 

4 BIHOR- total, din care: 30.000 0 30.000
 4.1 Oradea 10.000 10.000 Finanțarea lucrărilor de finalizare a obiectivului de investiții ”Sala de Sport Polivalentă cu capacitate de 

5000 locuri”
 4.2 Unităților Administrativ Teritoriale, membre 

ale Asociației Intercomunitare, Zona Nord-
Vest, proporțional cu  aportul fiecăreia  în 
finanţarea
 lucrărilor

8.000 8.000

Finanțarea cheltuielilor determinate de dezvoltarea infrastructurii, creșterea capitalului social al 
operatorului de apă și apă uzată în localitățile membre ale Asociației Intercomunitare Zona Nord – Vest

 4.3 Unităților Administrativ Teritoriale, membre 
ale Grupului de Actiune Locala, Bihor, 
proporțional cu  aportul fiecăreia  în 
finanţarea
 lucrărilor

12.000 12.000

Finanțarea cheltuielilor determinate de implementarea proiectelor de dezvoltare locală a localităților 
membre ale Grupului de Acțiune Locală  Bihor                  

SUME  
defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2021,

alocate bugetelor locale pentru finanțarea unor proiecte de investiții si a altor cheltuieli
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5 BISTRIŢA - NĂSĂUD- total, din care: 12.103 0 12.103

 5.1

Năsăud 5.000 5.000

Finanțarea/cofinanțarea următoarelor obiective de investiții:
”Eficientizarea energetică a blocurilor de locuin țe  din orașul Năsăud” -3.100 mii lei, ”Eficientizarea 
energetică a Spitalului oră șenesc „Dr.George Trifon”-500 mii lei, ”Creșterea Mobilității Urbane în orașul 
Năsăud”-500 mii lei , ”Reabilitarea, modernizarea și dotarea Școlii Gimnaziale “Mihai Eminescu””-500 mii 
lei , și ”Reabilitare, dotare clădire existentă pentru proiectul ”Centrul de zi pentru persoane vârstnice și 
unitate de îngrijire la domiciliu”-400 mii lei

 5.2

Bistrița 7.103 7.103

Finanțarea obiectivului de investiții ”Reabilitarea și modernizarea străzii Tarpiului” - 2.500 mii lei , pentru 
finanțarea obiectivului de investiții ”Consolidare DJ 173 ,suprapunere cu str.Valea Jelnei ,  între  km 
1+168  și km 1+320 în urma alunecărilor  de teren” - 2.010 mii lei  și suma de 2.593 mii lei finanțarea 
obiectivului de investi ții ”Retea de  canalizare pluvială pe str. M Viteazu”

6 BRAŞOV- total, din care: 61.524 30.000 31.524
 6.1 Brașov 30.000 30.000 Finanțarea lucrărilor la Aeroportul Internațional Brașov – Ghimbav
 6.2

Brașov 29.519 29.519

Achiziție terenuri în scopul amenajării unor noi zone industriale- 10.000 mii lei , 9.619 mii lei pentru 
”Reabilitare fațade 19 imobile” : Laminoarelor nr.6, I.Maniu nr.52, Fundăturii nr.2, bl.9 ,  Prunului nr.28b , 
Ștefan cel Mare și Sfânt nr.16,  Mica nr.23 , Prunului nr.18  , Școlii nr.11,  Aleea Constructorilor nr.1, 
Fundăturii nr.2, bl.1 , Fundăturii nr.2, bl.2, Fundăturii nr.2, bl.3, Fundăturii nr.2, bl.4 ,  Fundăturii nr.2, bl.5 
,  Fundăturii nr.2, bl.6 ,  Fundăturii nr.2, bl.7, Fundăturii nr.2, bl.8, Fundătura Harmanului nr.20, Timi ș Triaj 
nr.20   și  9.900 mii lei pentru finanțarea reparațiilor capitale la Pasaj Fartec

 6.3

Victoria 2.005 2.005

 Finanțarea  obiectivului ”Amenajare parc zona de locuințe str. Pieței și Aleea Bujorului ”-104 mii lei  , 
pentru finanțarea  obiectivului ”Lucrări eficientizare energetică imobil Grădiniță”- 324 mii lei  , pentru 
finanțarea  obiectivului ” Lucrări eficientizare energetică imobil corp L Liceul Drăgușanu” - 222 mii lei , 
pentru finanțarea  obiectivului ”Execuție rețea apă cartier locuințe str. Avram Iancu, str. Badea Cârțan, str. 
Octavian Paler, str. Grigore Moisil” - 80 mii lei , pentru finan țarea  obiectivului ”Execuție rețea canalizare 
cartier locuințe str. Avram Iancu, str. Badea Cârțan, str. Octavian Paler, str. Grigore Moisil ”-204 mii lei , 
pentru finanțarea  obiectivului  ”Execuție străzi și alei pietonale cartier locuințe str. Avram Iancu, str. 
Badea Cârțan, str. Octavian Paler, str. Grigore Moisil”-754 mii lei  și pentru finanțarea  obiectivului 
”Închidere depozit deșeuri Victoria - AFM” - 317 mii lei 

7 BRĂILA- total, din care: 900 0 900
 7.1 Măxineni 900 900 Înființare platforme ecologice pentru gunoiul de grajd

8 BUZĂU- total, din care: 200 0 200
 8.1 Lopătari 200 200 Achiziționare utilaje pentru auto-gospodărire (1x cilindru compactor, 1x autobasculantă și 1x auto-

gunoieră)
9 CLUJ- total, din care: 18.318 5.000 13.318

 9.1
Cluj 5.000 5.000

Recompartimentare clădire existentă și extindere cu un corp nou-secția Clinică Neurochirugie-Centru de 
Patologie Vasculo -Cerebrală și Neurochirurgie la Spitalul Clinic Județean de Urgență Cluj-Napoca

 9.2

Cluj-Napoca 13.000 13.000

Finanțarea studiilor de prefezabilitate , de fezabilitate și de  impact asupra mediului și evaluarea 
strategică adecvată pentru obiectivul de investi ții Tren Metropolitan Gilău – Florești- Cluj-Napoca – Baciu -
Apahida-Jucu-Bonțida” etapa I a sistemului de transport metropolitan rapid Cluj: Magistrala I de Metrou și 
Tren Metro-politan, inclusiv legătura dintre acestea și a studiilor conexe viitoarelor obiective de investiții - 
8.000 mii lei și pentru finanțarea obiectivului ”Extindere corp de clădire existent Școala Gimnazială Iuliu 
Hațieganu, str. Grigore Alexandrescu nr. 16” - 5.000 mii lei 

 9.3
Panticeu 318 318

Finanțarea obiectivului ”Proiect tehnic și execuția lucrărilor pentru proiectul: Asfaltare străzi și drumuri 
comunale din comuna Panticeu” - 248 mii lei și pentru  ”Intabularea tuturor strazilor din Comuna Panticeu” 
-70 mii lei 
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10 COVASNA- total, din care: 21.321 0 21.321
 10.1

Sfântu-Gheorghe 19.300 19.300

Dezvoltarea rețelelor de utilități în cadrul Parcului Industrial din municipiul Sfântu Gheorghe, județul 
Covasna, construire de hale industriale noi, precum și pentru extinderea suprafeței Parcului Industrial prin 
achiziționarea de terenuri noi - 8.000 mii lei  și pentru  achiziționare imobile (terenuri și construcții) pentru  
construirea unui complex medical multifuncțional în municipiul Sfântu  Gheorghe,  precum și pentru 
asigurarea spațiilor necesare funcționării instituțiilor subordonate Consiliului Județean Covasna - 11.300 
mii lei 

 10.2

Intorsura Buzăului 1.726 1.726

Finanțarea obiectivului ”Asfaltare și modernizare drumuri de interes local” - 225 mii lei ,  pentru finanțarea 
obiectivului ”Finalizare pod peste râul Buzău”-373 mii lei,  pentru finan țarea obiectivului ”Amenajare căi de 
acces - acostamente, trotuare, sisteme de colectare și dirijare a apelor”- 1.043 mii lei și pentru finanțarea 
obiectivului  ”Extindere și modernizare sisteme de apă ” - 85 mii lei 

 10.3 Valea Mare 295 295 Proiectare pentru retea apa menajeră și pentru racorduri edilitare, respectiv modernizare drumuri 
11 DÂMBOVIŢA- total, din care: 672 0 672

 11.1 Brănești 672 672 Asfaltare drumuri locale 
12 DOLJ- total, din care: 4.500 4.500 0

 12.1 Dolj 4.500 4.500 Finanțarea cheltuielilor de întreținere periodică aferente obiectivului ”Covor asfaltic drum judetean DJ 
606E, Tronsonul Sat Pietroaia, com.Brabova-UM 01083, din comuna Boto șești Paia, jud.Dolj”

13 GALAŢI- total, din care: 6.200 0 6.200
 13.1 Tecuci 3.000 3.000 Modernizare străzi    

 13.2 Berești 1.000 1.000 Modernizare străzi    
 13.3 Rediu 500 500 Modernizare străzi    
 13.4 Cavadinești 500 500 Modernizare străzi    
 13.5 Ivești 1.000 1.000 Modernizare străzi    
 13.6 Smârdan 200 200 Reabilitare drumuri comunale 15km

14 IALOMIŢA- total, din care: 711 0 711
 14.1 Gârbovi 242 242 Reamenajare școală și gradiniță Gârbovi 
 14.2 Miloșești 469 469 Modernizare drumuri de interes local în comuna Milo șești, județul Ialomița
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15 IAŞI- total, din care: 17.279 8.000 9.279
 15.1 Iași 8.000 8.000 Finanțarea  obiectivului  “ Iași Industrial Park” în vederea realizării infrastructurii (clădire administrativă, 

drumuri interioare, platforme, împrejmuire, reţele şi relocări) 
 15.2

Miroslava 8.000 8.000

Finanțarea lucrărilor de infrastructură din cadrul parcului - alimentare cu energie electrică – consumatori 
din incinta parcului industrial II, Extindere re țea de alimentare cu energie electrică – consumatori din 
incinta parcului industrial I  , Iluminat public în incinta parcului industrial I, Iluminat public în incinta 
parcului industrial II, Modernizare și reabilitare drum DC25 -acces drum către Parc Industrial 2 Miroslava, 
Construire și dotare sediu administrativ parc industrial (I și II)

 15.3 Rediu 500 500 Modernizare și extindere drumuri de interes local, Comuna Rediu, jud. Iași
 15.4 Mircești 628 628 Amenajare drumuri de interes local - 5000 mp trotuar sate Iugani și Mircești, com. Mircești, jud Iași
 15.5 Movileni 151 151 Construire afterschool Movileni

16 ILFOV- total, din care: 10.000 10.000 0
 16.1 Ilfov 10.000 10.000 Achitarea creanței datorată, stabilită de către instanța de judecată prin Sentința civilă nr. 2784/14.04.2014 

a Tribunalului București în dosarul 40214/3/2013
17 MARAMUREŞ- total, din care: 14.147 8.000 6.147

 17.1
Maramureș 8.000 8.000

 Finanțarea obiectivului “Amenajare platformă pentru stocarea temporară a deșeurilor menajere, înainte 
de valorificare sau tratare” - 3.000 mii lei și pentru finanțarea obiectivului “Parcuri Industriale Maramureș” 
SA- 5.000 mii lei 

 17.2 Cernești 1.200 1.200 Modernizare drum comunal DC 32 Cernești-Ciocotiș
 17.3

Poienile de sub Munte 2.831 2.831
Finanțarea obiectivului ”Modernizarea infrastructurii rutiere în comuna Poienile De Sub Munte - 
jud.Maramureș”

 17.4 Rona de Sus 1.400 1.400 Modernizare și extindere drumuri comunale, comuna Rona de Sus  
 17.5 Leordina 716 716 Construirea zidurilor de sprijin în comuna Leordina, jude țul Maramureș, amplasate pe cursul ”Văii Satului ”

18 MUREŞ- total, din care: 10.000 10.000 0
 18.1 Mureș 10.000 10.000 Finanțarea lucrărilor și achizițiilor  de echipamente la Aeroportul Internațional ”Transilvania” din Târgu 

Mureș
19 NEAMŢ- total, din care: 1.270 0 1.270

 19.1 Săbăoani 1.000 1.000 Construire trotuare și piste ciclabile în comuna Săbăoani, str. Orizontului
 19.2

Tazlău 270 270

Finanțarea obiectivului ”Modernizarea sistemului de iluminat public stradal în comuna Tazlău”- 60 mii lei,   
pentru finanțarea obiectivului ”Reabilitare și modernizare străzi în sat Tazlău, comuna Tazlău, județul 
Neamț”- 150 mii lei, pentru finanțarea obiectivului ”Creșterea eficienței energetice și gestionarea 
inteligentă a energiei în clădirile publice, respectiv clădire Primărie, Dispensar medical și Cămin cultural 
în comuna Tazlău, județul Neamț”-60 mii lei .

20 PRAHOVA- total, din care: 12.200 10.000 2.200
 20.1

Prahova 10.000 10.000

Finanțarea cheltuielilor aferente realizării obiectivului de investiții ”Reabilitare Bloc Operator  și Sistem 
Electric al Spitalului Jude țean de Urgență Ploiești”-6.000 mii lei ,  pentru finanțarea cheltuielilor necesare 
pentru elaborarea studiului de fezabilitate aferente realizării obiectivului de investi ții „Extindere rețea de 
alimentare cu gaze în Județul Prahova”- 2.000 mii lei și  pentru finanțarea cheltuielilor necesare pentru 
elaborarea studiului de fezabilitate aferente realizării obiectivului de investi ții „Construire Spital Județean 
Prahova”- 2.000 mii lei.

 20.2
Breaza 2.200 2.200

Realizarea PUG-ului orașului Breaza, județul Prahova, cadastrarea domeniului public al orașului Breaza, 
județul Prahova, precum și achiziționarea și realizarea bazei de date pentru implementarea HG 
nr.777/2016 RENNS

4188
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21 SĂLAJ- total, din care: 9.243 9.000 243
 21.1

Salaj 9.000 9.000

Finanțarea lucrărilor de execuție la obiectivul de ”Punere în siguranță pod a podului  peste râul Someș, pe 
DJ 108E, km.1+630 ”- 4.000 mii lei și pentru finanțarea lucrărilor de execuție la obiectivul ”Reabilitare  DJ 
109R de la DN 1 G (Chendrea)- Gălpâia-Romita (DJ 108A) km 0+0.00 - 8+600”- 5.000 mii lei 

 21.2 Zalha 243 243 Modernizare străzi în comuna Zalha  
22 SIBIU- total, din care: 30.670 20.000 10.670

 22.1

Sibiu 20.000 20.000

 Finanțarea obiectivului  ”Modernizarea DJ 106C, Sibiu – Cisnădie, tronson cuprins între km 1+176 - km 
4+350, în vederea asigurării fluidizării circula ției în zonă și relocare utilități” - 10.000 mii lei  și  pentru 
realizarea  documentațiilor tehnice necesare în vederea accesării de fonduri europene nerambursabile  
pentru realizarea obiectivului de investi ții ”Varianta ocolitoare Sibiu – Sud”- 10.000 mii lei .

 22.2 Sibiu 7.000 7.000 Realizarea documentațiilor tehnice necesare construirii Centrului de Spectacole și Conferințe din 
municipiul Sibiu

 22.3 Mediaș 3.000 3.000 Realizarea proiectului  ”Reabilitare străzi și rețea canalizare pluvială – faza II, cartier Aurel Vlaicu, 
municipiul Mediaș”

 22.4 Micasasa 670 670 Amenajare și reabilitare Bibliotecă Comunală și a unui centru de ședințe
23 SUCEAVA- total, din care: 870 0 870

 23.1 Horodnic de Jos 570 570 Achiziționare de utilaje pentru buna gospodarire a comunei (autobasculanta, nacela , tractor)
 23.2 Mânăstirea Humorului 300 300 Construire pod din beton peste pârâul Lunga, str. Chilia, loc. Mănăstirea Humorului, județul Suceava

24 TELEORMAN- total, din care: 8.505 4.000 4.505
 24.1 Teleorman 4.000 4.000 Reabilitare Policlinica din Municipiul Alexandria    
 24.2

Călinești 1.900 1.900
Finanțarea obiectivului de investiții ”Construire Pod strada Drumul Cetății – Pârâul Câinelui, sat 
Copăceanca, comuna Călinești, județul Teleorman”

 24.3 Lunca 2.000 2.000 Finanțarea obiectivului de investiții ”Reabilitare pod sat Prundu, comuna Lunca, județul  Teleorman”, situat 
pe DJ543

 24.4 Drăgănești de Vede 605 605 Reabilitare drumuri comunale de interes local clasa V și reabilitare sistem de colectare a apelor 
pluviale,șanțuri naturale de pamânt (reprofilare și decolamatare).

25 TIMIŞ- total, din care: 46.575 18.000 28.575
 25.1

Timiș 18.000 18.000

Finanțarea lucrărilor de execuție la obiectivul „Centru de recuperare pentru copii cu dizabilități Speranța" - 
9.000 mii lei  și pentru finanțarea proiectului „Bazin de înot didactic în orașul Jimbolia, județul Timiș”, 
pentru lucrări de proiectare, inclusiv asisten ță tehnică din partea proiectantului, verificare PT, execuție 
lucrări, furnizare de echipamente cu și fără montaj, dotări- 9.000 mii lei .

 25.2

Timișoara 28.000 28.000

Finanțarea obiectivului ”Modernizare și extindere la 4 benzi str. Mareșal C-tin Prezan (Lidia) - Venus” - 
18.000 mii lei,  pentru finan țarea obiectivului ”Modernizare str. Gr. Alexandrescu, tronson C.Torontalului - 
C. Aradului”- 6.000 mii lei și pentru finanțarea obiectivului ”Modernizarea Parcului Cetății (Civic)”- 4.000 
mii lei .

 25.3 Cenad 575 575 Finanțarea obiectivului  ”Modernizare iluminat public stradal” - 450 mii lei și pentru finanțarea obiectivului 
”Realibitare și dotare școala generală în comuna Cenad”- 125 mii lei 
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