ANALIZĂ COMPANII MUNICIPALE 2.0
Pentru că vine finalul anului, Primăria Bucureşti a observat că mai toate companiile
înfiinţate nu sunt la nivelul pe care îl consideră corespunzător şi au nevoie de bani în plus, asta
după ce mai oferise pentru majorări de capital şi împrumuturi 116.107.093 euro. Pe 19 Decembrie,
odată cu şedinţa de consiliu general de la capitală, se va mări din nou capitalul social pentru 17
companii şi este prezentat şi bugetul Companiei Municipale Medicale S.A., ce beneficiază şi de
un împrumut.
Înainte de a prezenta aceste sume, pentru a sublinia din nou cum se risipesc banii publici,
ne-am uitat şi în Serviciul Electronic de Achiziţii Publice (SEAP), unde o parte din companii au
dat drumul deja la achiziţii directe:

Dintr-un total de aproape 4 milioane lei cheltuiţi pe achiziţii directe de companii până în
acest moment, nu mai puţin de 1.331.670 lei au fost cheltuiţi de Compania Municipală
Consolidări S.A. şi alţi 1.101.622 lei de Compania Municipală Agrement S.A. Foarte interesant
însă, principala firmă ce a beneficiat de aceşti bani, câştigând licitaţile, SC SPEED TRAINING M
SRL, cu 5 contracte câştigate în valoare totală de 434.750 lei, a mai câştigat licitaţii la anunţurile
Administraţiei Cimitirelor; de asemenea, alături de alte 3 firme, au câştigat un total de 12 contracte
de achiziţii publice din SEAP, ale companiilor.

Revenind la şedinţa de Marţi, scopul majorărilor de capital este acela de a achiziţiona
mijloace fixe şi obiecte de inventar pentru buna desfăşurare a activităţilor companiilor. Aşa cum
vom vedea, însă, multe dintre aceste obiective de investiţii sunt mai mult decât scumpe şi nu
neapărat necesare.

Faţă de prima majorare de la sfârşitul lui Septembrie, 4 companii nu vor mai primi sume
de bani în plus la capitalul social: compania Turistică, Sport pentru toţi, Managementul
Transportului şi Energetică, cea din urmă fiind şi campioana majorărilor, primind în

Septembrie aproape 300 de milioane lei. Acum, cea mai importantă majorare de capital o va
avea compania Imobiliară S.A., cu 56.777.000 lei, bani necesari potrivit hotârârii, pentru
cumpărarea şi valorificarea de imobile; nu ni se spune câte imobile, de ce sunt necesare aceste
imobile sau cum vor fi cumpărate aceste imobile, ci doar că sunt necesari aproximativ 12 milioane
de euro pentru acest lucru.
Străzi, poduri şi pasaje S.A. este a doua companie ca şi nivel de majorare pentru şedinţa de
Marţi, cu 50.136.370 lei, din care nu mai puţin de 6.568.801 lei se vor duce pe achiziţia de
autobasculante. Alte achiziţii interesante din banii pentru majorare sunt la Dezvoltare Durabilă
S.A., unde 15.000.000 lei vor fi cheltuiţi integral pentru spaţiu/amenajarea şi utilarea unui
sediu, în spiritul durabilităţii. Compania Consolidări S.A., în schimb, va da 3.029.037 lei din
totalul de 17 milioane, pe containere tip birouri, dormitoare, WC, duşuri şi bucătării pentru cazare
300 de persoane şi alte 2.832.200 lei pentru 2 autobasculante. Compania Agrement S.A. va
cheltui 850.000 lei pentru un studiu de prefezabilitate. O altă achiziţie interesantă din banii
pentru majorarea de capital este la compania Publicitate şi Afişaj S.A., ce va cheltui aproape
integral (8.760.000 lei) majorarea pe achiziţia unui ecran de 600 de mp. Nici Pază şi Securitate
S.A. nu îşi va putea desfăşura activitatea fără să achiziţioneze şi să amenajeze un imobil în
valoare de 7.000.000 lei sau Protecţie Civilă şi Voluntariat S.A. fără achiziţioneze o clădire
de 5.026.000 lei şi un teren de 4,7 ha în valoare de 3.603.000 lei.
Aşa cum menţionam, faţă de aporturile de capital şi împrumuturile din Septembrie, de
această dată apare şi bugetul Companiei Medicale Bucureşti S.A., ce estimează pentru 2018
venituri în valoare de 33.800.000 lei şi cheltuieli în valoare de 30.420.000 lei, din care aproape
90% sunt totalul cheltuielilor de personal, cu 23.607.890 lei. Din împrumutul de 6 milioane lei,
5.176.052 lei vor fi cheltuiţi pentru salarile celor 298 de angajaţi pe 4 luni, adică 17.369
lei/angajat. Capitalul social al companiei va fi şi el majorat tot cu 6 milioane lei, din care 823.948
lei bani necesari pentru închirierea unui imobil şi plata cheltuielilor, tot pe 4 luni. Asta înseamnă
că se vor da 205.987 lei pe lună pe chirie şi utilităţi!
Dacă tragem linie, majorările de capital efectuate din bani publici în Septembrie şi
acum, însumează un total de 145.996.463 euro, iar dacă adăugăm şi împrumuturile, ajungem la
173.598.781 euro, în condiţile în care deficitul bugetului local are o valoare totală de
210.545.627 euro. De altfel, bugetul total al companiilor pe 2018 va fi cu 10 milioane de euro mai
mare decât deficitul bugetului local.

Uniunea Salvaţi România a cerut încă din Aprilie, în instanţă, anularea societăţilor
comerciale pe care le consideră ilegale şi doar maşinării de risipire a banului public. Vorbim de
sume colosale ce vor fi utilizate doar pentru plata personalului sau achiziţia de diverse mijloace
fixe şi de inventar în timp ce Bucureştiul, va rămâne la stadiul la care este acum.

