Amendamente la Legea bugetului de stat
pe anul 2010 - Judetul Mureş Localităţi
Nr.
crt.

Localitatea

Poziţia 28, jud. MUREŞ
Se propune suplimentarea sumei prevăzute
pentru judeţul MUREŞ pentru obiectivele:

1 Com. Band

-Canalizare menajera şi statie de epurare pentru
localitatile comunei Band, cu suma de
4.000.000.lei;

2 Com. Band

-Pod peste Pârâul Comlod, comuna Band, cu
suma 520,000 lei;

3 Com. Band

Suma
necesară

Domeniul
de investiţie

4.000.000

Infrastructură

520.000

Infrastructură

-Reabilitare drumuri comunale DC126, DC136,
DC133, DC134, DC131,DC122, DC129, in
localitatea Band, cu suma de 32.550.000 lei;

32.550.000

Infrastructură

4 Com. Band

-Modernizare strazi in localitatea Band inclusiv
satele apartinatoare, cu suma de 23.550.000 lei;

23.550.000

Infrastructură

5 Com. Band

-Reabilitare gradinita in localitatea Band, cu suma
de 500.000 lei;

500.000

Educaţie

Scopul investitiilor solicitate
(Se doreşte crearea unor
condiţii moderne de locuit în
toate localităţile menţionate.)
Localitate cu numar mare de
etnici rromi. Lipsa acuta de apa
potabila si menajera. Prin crearea
unei infrastructuri apa canal se
formează conditiile de eliminare a
tensiunilor sociale.
Se urmareste scoaterea din
izolare a satelor apartinatoare.
Comlodul are potential mare de
inundatie.
Localitate cu numar mare de
etnici rromi. Drumuri in stare
avansata de degradare. Prin
crearea unei infrastructuri de
drum se formează conditiile de
eliminare a tensiunilor sociale.
Localitate cu numar mare de
etnici rromi. Drumuri in stare
avansata de degradare. Prin
crearea unei infrastructuri de
drum se formează conditiile de
eliminare a tensiunilor sociale.
Numar mare de rromi. Nivel de
scolarizare si educatie scazut. Se
impun investitii in invatamant si
sanatate pentru ridicarea nivelului
de scolarizare ca baza a pacii
sociale.

Observatii

6 Com. Band

-Reabilitare Grup Scolar Band, localitatea Band,
cu suma de 2.000.000 lei;

2.000.000

Educaţie

7 Com. Band

Reabilitare Sc. gen. Marasesti, localitatea Band,
cu suma de 1.000.000 lei;

1.000.000

Educaţie

8 Com. Band

-Reabilitare Scoala Generala Fanatele
Madarasului, localitatea Band, cu suma de
300.000 lei;

300.000

Educaţie

9 Com. Band

-Reabilitare Scoala Generala Oroiu, localitatea
Band, cu suma de 300.000 lei;

300.000

Educaţie

10 Com. Band

-Reabilitare Scoala Generala Petea, localitatea
Band, cu suma de 300.000 lei;

300.000

Educaţie

11 Com. Band

-Reabilitare Scoala Generala Valea Rece,
localitatea Band, cu suma de 300.000 lei;

300.000

Educaţie

Numar mare de rromi. Nivel de
scolarizare si educatie scazut. Se
impun investitii in invatamant si
sanatate pentru ridicarea nivelului
de scolarizare ca baza a pacii
sociale.
Localitate cvasi-izolata. Nivel de
scolarizare si educatie scazut. Se
impun investitii in invatamant si
sanatate pentru ridicarea nivelului
de scolarizare ca baza a pacii
sociale.
Localitate cvasi-izolata. Nivel de
scolarizare si educatie scazut. Se
impun investitii in invatamant si
sanatate pentru ridicarea nivelului
de scolarizare ca baza a pacii
sociale.
Localitate cvasi-izolata. Nivel de
scolarizare si educatie scazut. Se
impun investitii in invatamant si
sanatate pentru ridicarea nivelului
de scolarizare ca baza a pacii
sociale.
Localitate cvasi-izolata.Nivel de
scolarizare si educatie scazut. Se
impun investitii in invatamant si
sanatate pentru ridicarea nivelului
de scolarizare ca baza a pacii
sociale.
Localitate cvasi-izolata.Nivel de
scolarizare si educatie scazut. Se
impun investitii in invatamant si
sanatate pentru ridicarea nivelului
de scolarizare ca baza a pacii
sociale.

12 Com. Band

-Reabilitare Scoala Generala Valea Mare,
localitatea Band, cu suma de 300.000 lei;

13 Com. Band

-Reabilitare Scoala Generala Draculea Bandului,
localitatea Band, cu suma de 50.000 lei;

14 Com. Band

Camin Cultural si Sediu Administrativ com. Band,
cu suma de 1.600.000 de lei;

1.400.000

15 Com. Band

Utilitati Camin Cultural Fanate, comuna Band, cu
suma de 400.000 de lei;

400.000

16 Com. Band

Construcţie Cămin Cultural Fânaţele Mădăraşului,
comuna Band, cu suma de 1.500.000 de lei;

1.500.000

17 Com. Band

Construcţie Cămin Cultural Mărăşeşti, comuna
Band, cu suma de 1.500.000 de lei;

1.500.000

18 Com. Band

Construcţie Cămin Cultural Valea Rece, comuna
Band, cu suma de 1.200.000 de lei;

1.200.000

19 Com. Band

Reabilitare Cămine Culturale Petea şi Oroiu,
comuna Band, cu suma de 1.000.000 de lei;

1.000.000

20 Com. Beica de Jos

- Alimentare cu apa potabila in comuna Beica de
Jos, sat Beica de Jos, cu suma de 2.293.047 lei;

2.293.047

21 Com. Beica de Jos

- Canalizare menajera şi statie de epurare pentru
localitatile comunei Beica de Jos,cu suma de
4.727.834 lei;

4.727.834

300.000

50.000

Localitate cvasi-izolata.Se impun
investitii in invatamant si sanatate
Educaţie
pentru ridicarea nivelului de
scolarizare ca baza a pacii
sociale.
Localitate cvasi-izolata.Nivel de
scolarizare si educatie scazut. Se
impun investitii in invatamant si
Educaţie
sanatate pentru ridicarea nivelului
de scolarizare ca baza a pacii
sociale.
Desfasurarea de programe
Lucrare contractată,
Administraţie şi
culturale si de educatie ca baza a
în curs de desfăşurare
cultură
pacii sociale.
Desfasurarea de programe
Cultură
culturale si de educatie ca baza a
pacii sociale.
Desfasurarea de programe
Cultură
culturale si de educatie ca baza a
pacii sociale.
Desfasurarea de programe
Cultură
culturale si de educatie ca baza a
pacii sociale.
Desfasurarea de programe
Cultură
culturale si de educatie ca baza a
pacii sociale.
Desfasurarea de programe
Cultură
culturale si de educatie ca baza a
pacii sociale.
Deficit foarte mare de apa.
Localitate cu numar ridicat de
Infrastructură
rromi. Nivel de saracie - 47%,
polul saraciei in judetul Mures
Deficit foarte mare de apa.
Localitate cu numar ridicat de
Infrastructură
rromi. Nivel de saracie - 47%,
polul saraciei in judetul Mures

22 Com. Beica de Jos

23 Com. Beica de Jos

-Construire Sală de sport, comuna Beica de Jos,
cu suma de 5.950.000 lei;

-Modernizare drumuri comunale DC11, DC10,
DC14, in localitatea Beica de Jos, cu suma de
9.795.807 lei;

5.950.000

9.795.807

Sport

Numar mare de tineri. Solicitari
repetate depuse la Guvern.

Infrastructură

Cele trei drumuri deservesc un
areal geo-uman de peste 5000 de
oameni. Sunt baza dezvoltarii
economice a zonei. Lucrarile au
fost deja incepute prin finantare
de Guvern. Se impune
continuarea lucrarii. Memorii
depuse la Ministerul Dezvoltarii.

24 Com. Beica de Jos

-Reabilitare Scoala Generala Beica de Jos,
localitatea Beica de Jos, cu suma de 2.380.000
lei;

2.380.000

Educaţie

25 Com. Beica de Jos

Lucrări de interevenţie şi reabilitare sediul
Primăriei Beica de Jos, cu suma de 1.785.000 de
lei;

1.785.000

Administraţie

26 Com. Beica de Jos
27 Com. Beica de Jos

28 Com. Beica de Jos

29 Com. Beica de Jos

30 Com. Beica de Jos

31 Com. Beica de Jos

Reabilitarea Căminului Cultural din localitatea
Beica de Jos, cu suma de 595.000 de lei;
Reabilitarea Căminului Cultural din localitatea
Beica de Sus, comuna Beica de Jos, cu suma de
595.000 de lei;
Reabilitarea Căminului Cultural din localitatea
Nadăşa, comuna Beica de Jos, cu suma de
595.000 de lei;
Reabilitarea Căminului Cultural din localitatea
Căcuciu, comuna Beica de Jos, cu suma de
595.000 de lei;
Reabilitarea Căminului Cultural din localitatea
Şerbeni, comuna Beica de Jos, cu suma de
595.000 de lei;
Reabilitarea Căminului Cultural din localitatea
Sânmihai de Pădure, comuna Beica de Jos, cu
suma de 595.000 de lei;

Numar mare de rromi. Nivel de
scolarizare si educatie scazut. Se
impun investitii in invatamant si
sanatate pentru ridicarea nivelului
de scolarizare ca baza a pacii
sociale.
S-a aprovat suma de 1785000 lei,
dar banii nu au fost trimisi.
Primaria este in stadiu avansat
de deteriorare.
Camin cultural in stare avansata
de deteriorare. Exista proiect.

595.000

Cultură

595.000

Cultură

Camin cultural in stare avansata
de deteriorare. Exista proiect.

595.000

Cultură

Camin cultural in stare avansata
de deteriorare. Exista proiect.

595.000

Cultură

Camin cultural in stare avansata
de deteriorare. Exista proiect.

595.000

Cultură

Camin cultural in stare avansata
de deteriorare. Exista proiect.

595.000

Cultură

Camin cultural in stare avansata
de deteriorare. Exista proiect.

32 Com. Beica de Jos

33 Com. Beica de Jos

34 Com. Beica de Jos
35 Com. Bichiş
36 Com. Bichiş
37 Com. Bichiş
38 Com. Breaza

Modernizarea spaţii verzi în zona centru ,
localitatea Beica de Jos, comuna Beica de Jos, cu
suma de 221.268 de lei;
Modernizarea spaţii verzi în zona centru ,
localitatea Nadăşa, comuna Beica de Jos, cu
suma de 220.281 de lei;
Valea Beicii ,, Şezătoarea vârstnicilor izvor de
tradiţie şi valori autentice”, comuna Beica de Jos,
cu suma de 234.394 de lei;
- Alimentare cu apa potabila (O.G.7/2007) a
localtatii Bichis, cu suma de 1.066.000 lei;
-Modernizare drumuri comunale si reabilitare
Primarie si Camin cultural, cofinantare localitatea
Bichis, cu suma de 1.100.000 lei;
-Reabilitare dispensar uman in localitatea
Ozd,comuna Bichis, cu suma de 204.747 lei;
- Modernizare Baza sportiva, comuna Breaza, cu
suma de 950.000 lei;

221.268

Mediu

Lipsa spatii de recreere pentru
copii si adulti.

220.281

Mediu

Lipsa spatii de recreere pentru
copii si adulti.

234.394

Cultură

1.066.000

Infrastructură

1.100.000

Infrastructură

204.747

Sănătate

950.000

Sport

Manifestare traditionala.
Solicitare
din partea cetatenilor comunei.
Se doreşte crearea unor condiţii
moderne de locuit.
Se doreşte crearea unor condiţii
moderne de tranzit local.
Investitie necesara dezvoltarii
ulterioare a zonei.
Stare avansata de deteriorare.
Stare de degradare avansata.
Numar mare de tineri.
Curs de apa care necesita
amenajari de tranzit speciale.
Asigurarea legaturii cu comunitati
cvasi-izolate.
Se doreşte crearea unor condiţii
moderne de tranzit local.
Investitie necesara dezvoltarii
ulterioare a zonei.
Se doreşte crearea
unor condiţii moderne
de tranzit local.
Retea de iluminat public
improprie.

39 Com. Breaza

-Construire 3 poduri peste râul Agris comuna
Breaza, cu suma de 150,000 lei;

150.000

Infrastructură

40 Com. Breaza

-Modernizare strazi in localitatea Breaza, cu suma
de 200.000 lei;

200.000

Infrastructură

300.000

Infrastructură

100.000

Infrastructură

100.000

Infrastructură

Lucrare inceputa.

200.000

Infrastructură

Lucrare inceputa.

Educaţie

Stare avansata de deteriorare.

41 Com. Breaza
42 Com. Breaza
43 Com. Breaza
44 Com. Breaza
45 Com. Breaza

Reabilitare trotuare in localitatea Filpisu Mare
comuna Breaza,
cu suma de 300.000 de lei;
-Modernizare iluminat public in localitatea Breaza,
cu suma de 100.000 lei;
-Extindere retea de gaze naturale in comuna
Breaza, cu suma de 100.000 lei;
-Extindere retea de electrificare in comuna
Breaza, cu suma de 200.000 lei;
-Reabilitare scoala si gradinite in comuna Breaza,
cu suma de 1.000.000 lei;

1.000.000

46 Com. Breaza

-Reabilitare dispensar uman in localitaatea
Breaza, cu suma de 100.000 lei;

47 Com. Breaza

-Reabilitare camine culturale in comuna Breaza,
cu suma de 2.000.000 lei;

48 Com. Breaza
49 Com. Breaza
50 Com. Breaza
51 Com. Breaza
52 Com. Cozma

53 Com. Cozma

54 Com. Cozma
55 Com. Crăieşti
56 Com. Crăieşti

- Amenajare parc de joaca pentru copii, localitatea
Breaza, cu suma de 20.000 lei;
- Construire monument in localitatea Breaza si
Filpisu Mic, cu suma de 75.000 de lei;
- Construire terenuri de minifotbal in comuna
Breaza , cu suma de 200.000 de lei;
Lucrări de interevenţie şi reabilitare sediul
Primăriei Breaza, cu suma de 800.000 de lei;
-Reabilitare Scoala Generala Cozma, localitatea
Cozma, cu suma de 300.000 lei;
-Modernizare strazi in localitatea Cozma, cu suma
de 520.000 lei;
- Construire monument in localitatea Cozma, cu
suma de 150.000 de lei;
- Alimentare cu apa potabila in comuna Craiesti,
cu suma de 360.000 lei;
- Alimentare cu apa potabila in localitatea Milasel,
com. Craiesti, cu suma de 650.000 lei;

100.000

Sănătate

Stare avansata de deteriorare.
Desfasurarea de programe
culturale si de educatie ca baza a
pacii sociale.
Lipsa spatii de recreere
si joaca pentru copii.

2.000.000

Cultură

20.000

Cultură

75.000

Cultură

Solicitari ale cetatenilor comunei.

200.000

Sport

Numar mare de tineri.

800.000

Administraţie

Stadiu avansat de deteriorare

300.000

Educaţie

Stare avansata de deteriorare.

520.000

Infrastructură

Se doreşte crearea unor condiţii
moderne de tranzit local.
Investitie necesara dezvoltarii
ulterioare a zonei. Localitate cu
grad ridicat de saracie (45%).

150.000

Cultură

Solicitari ale cetatenilor comunei.

360.000

Infrastructură

650.000

Infrastructură

57 Com. Crăieşti

-Reabilitare drumuri comunale,asfaltare DC150
Milasel, in localitatea Craiesti,cu suma de
1.350.000 lei;

1.350.000

Infrastructură

58 Com. Crăieşti

-Modernizare strazi in localitatea Craiesti, cu suma
de 1.120.000 lei;

1.120.000

Infrastructură

59 Com. Crăieşti

-Reabilitare Scoala Generala Craiesti, localitatea
Craiesti,cu suma de 822.000 lei;

822.000

Educaţie

Se doreşte crearea unor condiţii
moderne de locuit.
Se doreşte crearea unor condiţii
moderne de locuit.
Se doreşte crearea unor condiţii
moderne de tranzit local.
Investitie necesara dezvoltarii
ulterioare a zonei.
Se doreşte crearea unor condiţii
moderne de tranzit local.
Investitie necesara dezvoltarii
ulterioare a zonei.
Stare avansata de deteriorare.

Desfasurarea de programe
culturale si de educatie ca baza
de ocupare si mentinere a fortei
de munca.
Se doreşte crearea unor condiţii
moderne de locuit.
Se doreşte crearea unor condiţii
moderne de tranzit local.
Investitie necesara dezvoltarii
ulterioare a zonei.

60 Com. Crăieşti

- Amenajare sediu administrativ şi complex
cultural, in localitatea Crăieşti, cu suma de
240.000 de lei;

Administraţie şi
240.000
cultură

61 Com. Cucerdea

- Alimentare cu apa potabila (O.G.7/2007) a
localtatii Cucerdea, cu suma de 160.000 lei;

160.000

Infrastructură

62 Com. Cucerdea

-Modernizare strazi in localitatea Cucerdea, cu
suma de 644.000 lei;

644.000

Infrastructură

172.000

Educaţie

Stare avansata de deteriorare.

108.000

Educaţie

Stare avansata de deteriorare.

295.000

Cultură

Camin cultural in stare avansata
de deteriorare. Exista proiect.

Administraţie

Stadiu avansat de deteriorare

Sănătate

Stare avansata de deteriorare.

63 Com. Cucerdea
64 Com. Cucerdea
65 Com. Cucerdea
66 Com. Cucerdea
67 Com. Cucerdea
68 Com. Gurghiu

69 Com. Gurghiu

-Reabilitare Scoala Generala Cucerdea,
localitatea Cucerdea,cu suma de 172.000 lei;
-Reabilitare Scoala Generala Seulia de Mures,
localitatea Cucerdea, cu suma de 108.000 lei;
Reabilitare cămin cultural Bord, comuna
Cucerdea, cu suma de 295.000 de lei;
- Reabilitare sediu Primărie Cucerdea, cu suma de
1.160.000 de lei;
- Reabilitare dispensar uman, Cucerdea, cu suma
de 673.000 de lei;
-Canalizare menajera şi statie de epurare pentru
localitatile comunei Gurghiu, cu suma de
8.500.000 lei;
-Alimentare cu apa a localitatilor Glajarie, Larga,
Fondoaia si Casva din Comuna Gurghiu, cu suma
de 900.000 lei;

1.160.000
673.000
8.500.000

Infrastructură

900.000

Infrastructură

70 Com. Gurghiu

-Reabilitare drumuri comunale,DC7 GurghiuGlajarie,DC9 Gurghiu-Orsova, DC10 GurghiuComori, cu suma de 10.400.000 lei;

10.400.000

Infrastructură

71 Com. Gurghiu

-Modernizare strazi in localitatea Gurghiu, cu
suma de 3.500.000 lei;

3.500.000

Infrastructură

72 Com. Gurghiu

-Construire gradinita in localitatea Gurghiu,sat
Adrian, cu suma de 600.000 lei;

600.000

Educaţie

Se doreşte crearea unor condiţii
moderne de locuit. Continuarea
investitiilor incepute deja.
Se doreşte crearea unor condiţii
moderne de locuit. Continuarea
investitiilor incepute deja.
Se doreşte crearea unor condiţii
moderne de tranzit local.
Investitie necesara dezvoltarii
ulterioare a zonei.
Se doreşte crearea unor condiţii
moderne de tranzit local.
Investitie necesara dezvoltarii
ulterioare a zonei.
Lipsa unitate specilizata intr-o
localitate cu numar foarte ridicat
de copii.

73 Com. Gurghiu

-Extindere Scoala Generala Gurghiu, in localitatea
Gurghiu, cu suma de 850.000 lei;

850.000

Educaţie

74 Com. Gurghiu

- Reabilitare Cămin Cultural Gurghiu, cu suma de
300.000 lei;

300.000

Cultură

75 Com. Lunca Bradului

-Alimentare cu apa potabila in comuna Lunca
Bradului cu suma de 1.900.000 lei;

1.900.000

Infrastructură

76 Com. Lunca Bradului

- Pod peste Râul Mures În satul Neagra, comuna
Lunca Bradului, cu suma de 1.800.000 lei

1.800.000

Infrastructură

-Modernizare drumuri comunale si indiguiri in
77 Com. Lunca Bradului localitatea Lunca Bradului, cu suma de 800.000
lei;
- Amenajare spaţii verzi, localitatea Lunca
Bradului, cu suma de 400.000 lei;
- Amenajare sediu Primărie Lunca Bradului, cu
79 Com. Lunca Bradului
suma de 750.000 de lei;
-Canalizare menajera cu staie de epurare,
Alimentare cu apa potabila, Modernizare retea
80 Com. Nadeş
stradala, Modernizare asezamant Culural,
cofinantare cheltuieli neelibibile, TVA, (Masura
322), cu suma de 2.494.158 lei;
-Reabilitare bază sportivă, localitatea Nades, cu
81 Com. Nadeş
suma 600.000 lei;
78 Com. Lunca Bradului

82 Com. Nadeş

83 Com. Nadeş
84 Com. Nadeş

85 Com. Ogra

-Reabilitare drum comunal DC 60 TigmandruMagherus, comuna Nadeş cu suma de 800.000
lei;
-Reabilitare grup sanitar Scoala Generala
Tigmandru, localitatea Nades, cu suma de 80.000
lei;
Reabilitare trotuare comuna Nades,
cu suma de 300.000 de lei;
- Pod de beton armat peste râul Mures pe D.C.
126 în localitatea Ogra, comuna Ogra, cu suma de
600.000 lei;

Numar foarte mare de copii.
Scolarizare in doua schimburi.
Camin cultural in stare avansata
de deteriorare. Suma necesara
finalizarii.
Se doreşte crearea unor condiţii
moderne de locuit.
Curs de apa care necesita
amenajari de tranzit speciale.
Se doreşte crearea unor condiţii
moderne de tranzit local.
Investitie necesara dezvoltarii
ulterioare a zonei.
Lipsa spatii de recreere pentru
copii si adulti.

800.000

Infrastructură

400.000

Mediu

750.000

Administraţie

Primarie retrocedata la Legea 10.

2.494.158

Infrastructură

Se doreşte crearea unor condiţii
moderne de locuit.

600.000

Sport

800.000

Infrastructură

80.000

Educaţie

300.000

Infrastructură

600.000

Infrastructură

Stare de degradare avansata.
Numar mare de tineri.
Se doreşte crearea unor condiţii
moderne de tranzit local.
Investitie necesara dezvoltarii
ulterioare a zonei.
Grup sanitar impropriu.
Se doreşte crearea unor condiţii
moderne de tranzit local.
Curs de apa care necesita
amenajari de tranzit speciale.
Asigurarea legaturii cu comunitati
cvasi-izolate.

86 Com. Ogra

-Extindere Scoala Generala Ogra, in localitatea
Ogra, cu suma de 550.000 lei;

550.000

Educaţie

87 Com. Răstoliţa

- Alimentare cu apa potabila (O.G.7/2007) a
localitatii Rastolita, cu suma de 163.853 lei;

163.853

Infrastructură

1.638.087

Infrastructură

Se doreşte crearea unor condiţii
moderne de locuit.

43.197

Infrastructură

Se doreşte crearea unor condiţii
moderne de tranzit local.

180.000

Educaţie

Stare avansata de deteriorare.

88 Com. Răstoliţa
89 Com. Răstoliţa
90 Com. Răstoliţa
91 Com. Răstoliţa
92 Com. Răstoliţa
93 Com. Răstoliţa

- Canalizare menajera şi statie de epurare pentru
localitatile comunei Rastolita,cu suma de
1.638.087 lei;
-Modernizare strazi in localitatea Rastolita, cu
suma de 43.197 lei;
-Reabilitare gradinita in localitatea Rastolita, cu
suma de 180.000 lei;
- Construire Cămin de Bătrâni în comuna
Răstoliţa, cu suma de 2.291.197 de lei;
- Modernizare Cămin Cultural Iod, comuna
Răstoliţa, cu suma de 722.596 de lei;
- Reactualizare Plan Urbanistic General (119.000
de lei), cu suma de 119.000 de lei;

2.291.197

Social

722.596

Cultură

119.000

Administraţie

94 Com. Sânger

-Reabilitare pod ,,La Pietricelu" in localitatea
Sânger, cu suma de 100.000 lei;

100.000

Infrastructură

95 Com. Sânger

- Reabilitare Cămin Cultural Cipăieni, localitatea
Sânger, cu suma de 200.000 lei;

200.000

Cultură

96 Com. Sânger

-Modernizare strazi in localitatea Sânger, cu suma
de 100.000 lei;

100.000

Infrastructură

97 Com. Sânger

-Modernizare drum comunal DC115 Sânger, cu
suma de 100.000 lei;

100.000

Infrastructură

98 Com. Sânger

- Alimentare cu apa potabila in localitatea Sânger,
cu suma de 54.000 lei;

54.000

Infrastructură

99 Com. Sânger

-Modernizare retea de electrificare(introducere
trifazic staţie de pompare) in comuna Sânger, cu
suma de 100.000 lei;

100.000

Infrastructură

Numar foarte mare de copii.
Scolarizare in doua schimburi.
Se doreşte crearea unor condiţii
moderne de locuit. Lucrare
inceputa.

Numar mare de batrani.Lipsa
unitate specializata in domeniul
asistentei batranilor.
Camin cultural in stare avansata
de deteriorare. Exista proiect.
Extindere intravilan.
Curs de apa care necesita
amenajari de tranzit speciale.
Localitate cvasi-izolata.
Camin cultural in stare
avansata de deteriorare
Se doreşte crearea unor condiţii
moderne de tranzit local.
Investitie necesara dezvoltarii
ulterioare a zonei.
Se doreşte crearea unor condiţii
moderne de tranzit local.
Investitie necesara dezvoltarii
ulterioare a zonei.
Se doreşte crearea unor condiţii
moderne de locuit. Localitate
cvasi-izolata.
Retea de iluminat public
improprie.

100 Com. Valea Larga
101 Com. Valea Larga
102 Com. Valea Larga

-Reabilitare grup sanitar Scoala Generala Valea
Larga, comuna Valea Larga, cu suma de 350.000
lei;
-Reabilitare gradinita in localitatea Valea Larga, cu
suma de 100.000 lei;
-Reabilitare dispensar uman in localitatea Valea
Larga,comuna Valea Larga, cu suma de 150.000
lei;

103 Com. Valea Larga

- Reabilitare Cămin Cultural Valea Larga,
localitatea Valea Larga, cu suma de 700.000 lei;

104 Com. Valea Larga

-Modernizare strazi si drumuri comunale in
localitatea Valea Larga, cu suma de 4.000.000 lei;

105 Com. Valea Larga
106 Com. Valea Larga
107 Com. Vătava
108 Com. Vătava
109 Com. Vătava
110 Com. Vătava

-Construire Sală de sport(cofinantare), comuna
Valea Larga, cu suma de100.000 lei;
- Alimentare cu apa potabila in localitatile Valea
Şurii şi Valea Frăţiei, comuna Valea Largă, cu
suma de 500.000 lei;
- Alimentare cu apa potabila in comuna Vatava,
cu de 412.802 lei;
- Canalizare menajera şi statie de epurare pentru
localitatile comunei Vatava, cu suma de 2.751.845
lei;
-Amenajare baza sportiva in satul Dumbrava,
localitatea Vatava, cu suma 956.000 lei;
-Modernizare drum comunal DC164 Vatava, cu
suma de 8.048.845 lei;

350.000

Educaţie

Grup sanitar impropriu.

100.000

Educaţie

Stare avansata de deteriorare.

150.000

Sănătate

Stare avansata de deteriorare.

700.000

Cultură

4.000.000

Infrastructură

Desfasurarea de programe
culturale si de educatie ca baza a
pacii sociale.
Se doreşte crearea unor condiţii
moderne de tranzit local.
Investitie necesara dezvoltarii
ulterioare a zonei.
Numar mare de tineri. Se
solicita cofinantarea proiectului.
Se doreşte crearea unor condiţii
moderne de locuit. Sate cvasiizolate.
Se doreşte crearea unor condiţii
moderne de locuit.

100.000

Sport

500.000

Infrastructură

412.802

Infrastructură

2.751.845

Infrastructură

Se doreşte crearea unor condiţii
moderne de locuit.

Sport

Numar mare de tineri.

956.000
8.048.845

Infrastructură

111 Com. Vătava

- Înfiinţare centru social Comuna Vătava, cu suma
de 935.865 de lei;

935.865

Social

112 Com. Vătava

- Reabilitare monument si amenajare parc in
localitatea Dumbrava, cu suma de 119.734 de lei;

119.734

Mediu

Se doreşte crearea unor condiţii
moderne de tranzit local.
Numar mare de batrani.Lipsa
unitate specializata in domeniul
persoanelor care necesita
asistare directa.
Lipsa spatii de recreere pentru
copii si adulti.

-Infintare retea publica de apa uzata,apa
potabila,modernizare strazi secundare, gradinita,
113 Com. Zau de Campie modernizare camin, in comuna Zau de Campie,
cofinantare cheltuieli neelibibile,TVA, (Masura
322), cu suma de 3.626.789 lei;
- Reabilitare bază sportivă, localitatea Zau de
Campie, cu suma de 373.592 lei;
-Modernizare drum comunal DC113 Zau de
115 Com. Zau de Campie Campie-Barbosi, cofinantare localitatea Zau de
Campie, cu suma de 598.000 lei;
- Reabilitare Cămin cultural Zau de Câmpie
116 Com. Zau de Campie (cofinanţare Măsura 3.2.2.), cu suma de 96.460
lei;
-Canalizare menajera şi statie de epurare pentru
117 Or. Iernut
localitea Lechinta, orasul Iernut, cu suma de
4.300.000 lei;
-Apa potabila,canalizare menajera şi statie de
epurare pentru localitatile Salcud, Cipau si
118 Or. Iernut
Sf.Gheorghe , apartinatoare orasului Iernut, cu
suma de 1.150.627 lei;
-Amenajare baza sportiva in satul Cipau,
119 Or. Iernut
localitatea Iernut, cu suma 500.000 lei;
-Pod peste Pârâul Comlod, localitatea Iernut, cu
120 Or. Iernut
suma 500,000 lei;
-Reabilitare drumuri comunale (D.C.Iernut121 Or. Iernut
Salscud) in localitatea Iernut, cu suma de
5.000.000 lei;
114 Com. Zau de Campie

122 Or. Iernut
123 Or. Iernut
124 Or. Iernut
125 Or. Iernut

-Construire gradinita in localitatea Iernut, cu suma
de 1.069.468 lei;
-Reabilitare Scoala Generala Salcud, localitatea
Iernut, cu suma de 553.056 lei;
-Reabilitare internat Grup Scolar Iernut, localitatea
Iernut, cu suma de 1.604.652 lei;
-Reabilitare Casa de Cultura Iernut, localitatea
Iernut, cu suma de 600.000 lei;

3.626.789

Infrastructură

Se doreşte crearea unor condiţii
moderne de locuit.

Stare de degradare avansata.
Numar mare de tineri.
Se doreşte crearea unor condiţii
moderne de tranzit local.
Localitati cvasi-izolate.

373.592

Sport

598.000

Infrastructură

96.460

Cultură

Camin cultural in stare avansata
de deteriorare. Exista proiect.

4.300.000

Infrastructură

Se doreşte crearea unor condiţii
moderne de locuit.

1.150.627

Infrastructură

Se doreşte crearea unor condiţii
moderne de locuit.
Numar mare
de tineri.
Curs de apa care necesita
amenajari de tranzit speciale.

500.000

Sport

500.000

Infrastructură

5.000.000

Infrastructură

Se doreşte crearea unor condiţii
moderne de tranzit local.

1.069.468

Educaţie

Lipsa unitate specilizata intr-o
localitate cu numar foarte ridicat
de copii.

553.056

Educaţie

Stare avansata de deteriorare.

1.604.652

Educaţie

Stare avansata de deteriorare.

Cultură

Stare avansata de deteriorare.

600.000

126 Or. Iernut
127 Or. Iernut
128 Or. Iernut
129 Or. Sarmasu
130 Or. Sarmasu
131 Or. Sărmaşu
132 Or. Sărmaşu
133 Or. Sărmaşu
134 Or. Sărmaşu
135 Or. Sărmaşu
136 Or. Sărmaşu

- Amenajare spatii verzi în localitatea Iernut, cu
suma de 1.140.706;
- Reabilitare Monumentul Eroilor Oarba de Mures
(Iernut), cu suma de 300.000 lei;
- Construire Biserică Ortodoxă Iernut, cu suma de
200.000 lei;
-Canalizare menajera şi statie de epurare pentru
localitatile orasului Sarmasu, cu suma de
1.000.000 lei;
-Alimentare cu apa a localitatilor componente si a
orasului Sarmasu, cu suma de 1.705.000 lei;
- Reabilitare bază sportivă, localitatea Sărmaşu,
cu suma 1.592.015 lei;
-Reabilitare drumuri comunale,asfaltare DC 103
Balda-Visinelu, in localitatea Sarmasu, cu suma
de 4.280.831 lei;
-Construire gradinita in localitatea Sarmasu, cu
suma de 1.140.000lei;
- Modernizare, reabilitare cinematograf Sărmaşu
şi transformare în Centru Cultural, cu suma de
1.526.785 lei;
- Reabilitare termică blocuri multietajate Sărmaşu,
cu suma de 672.067 lei;
- Amenajare spaţii verzi, localitatea Sărmaşu, cu
suma de 1.099.817 lei;
TOTAL SUME

1.140.706

Mediu

Lipsa spatii de recreere pentru
copii si adulti.

300.000

Cultură

Stare avansata de deteriorare.

200.000

Culte

Numar mare de credincioşi
ortodocşi.

1.000.000

Infrastructură

Se doreşte crearea unor condiţii
moderne de locuit.

1.705.000

Infrastructură

1.592.015

Sport

4.280.831

Infrastructură

Stare avansata de deteriorare.

1.140.000

Educaţie

Lipsa unitate specilizata intr-o
localitate cu numar foarte ridicat
de copii.

1.526.785

Cultură

Stare avansata de deteriorare.

672.067

Social

1.099.817

Mediu

216828422

Lipsa acuta de apa la un numar
foarte matre de locuitori.
Stare de degradare avansata.
Numar mare de tineri.

Conditii de locuit improprii si
consumuri crescute.
Lipsa spatii de recreere pentru
copii si adulti.

