EXPUNERE DE MOTIVE AMENDAMENTE
la
Proiectul de hotarâre privind aprobarea
Bugetului propriu al Municipiului Bucuresti pentru anul 2018
Uniunea Salvaţi România nu consideră ca fiind prioritate pentru cetăţeni şi pentru
dezvoltarea oraşului, alocarea a peste 9,5 milioane de euro pentru Biserici sau construirea de
monumente în valoare de 13,1 milioane de euro, cu o frecvenţă mai mare decât cea a
consolidărilor clădirilor cu risc seismic, ce ar trebui să fie o prioritate pentru actuala
administraţie. Nu putem fi de accord cu cheltuirea a peste 1,3 miliarde de euro, bugetul
capitalei pe 2018, după bunul plac, în timp ce oraşul rămâne cel mai aglomerat din Europa iar
modernizarea spitalelor se face aleatoriu.
Tocmai de aceea, USR face apel la membrii Consiliului General şi la doamna primar
Gabriela Firea, să ţină cont de ceea ce capitala are cu adevărat nevoie să se dezvolte şi să
ofere votul favorabil amendamentelor pe care partidul nostru le va propune. Considerăm că
anumite sume de bani acordate Bisericilor, construcţilor de monumente sau diverselor
obiective de investiţii inoportune sunt exagerate. Amendamentele propuse de noi au ca
obiectiv repararea acestor inadvertenţe şi prioritizarea unor domenii precum spaţiul verde şi
protecţia mediului, modernizarea reţelelor termice sau finalizarea celor 4 obiective de
investiţii în continuare, de la Administraţia Spitalelor, respectiv Reabilitarea, modernizarea şi
echiparea ambulatoriului integrat al Spitalului Clinic de Ortopedie “Foişor”, construirea
ambulatoriu Spital de Boli Infecţioase şi Tropicale “Dr.Victor Babeş”, reconstrucţia,
reamenajarea, modernizara şi echiparea Spitalului Clinic de Ortopedie “Foişor” şi extinderemodernizare şi echiparea Spitalului Clinic de Copii “Dr.Victor Gomoiu”.

AMENDAMENTE
la
Proiectul de hotarâre privind aprobarea
Bugetului propriu al Municipiului Bucuresti pentru anul 2018
I.

Anexa 2.24-1, capitolul

67.10 “CULTURA, RECREERE ŞI RELIGIE”,

subcapitolul 67.10.50 “Alte servicii în domeniul culturii, recreeri şi religiei”,
INSTITUŢIA: ADMINISTRAŢIA MONUMENTELOR ŞI PATRIMONIULUI
TURISTIC,
Se modifică prin diminuarea cu 30,000.00 mii lei din suma totală de 61,476.00 mii
lei, de la Total Prevederi 2018, de la obiectivul Mobilier, aparatură birotică şi alte active
corporale, cod 71.01.03,
şi suplimentarea la anexa

2.40-1, capitolul 67.10 “CULTURA, RECREERE ŞI

RELIGIE”, capitolul 70.10 “LOCUINŢE, SERVICII ŞI DEZVOLTARE PUBLICĂ”,
INSTITUŢIA: ADMINISTRAŢIA LACURI, PARCURI ŞI AGREMENT cu 30,000.00
mii lei . Suma va fi alocată pentru introducerea unui nou obiectiv de investiţie denumit
răscumpărarea spaţilor verzi retrocedate în parcurile Capitalei.

II.

Anexa 2.24.1, Propuneri sprijin financiar lăcaşuri de cult din Municipiului
Bucureşti 2018,
Se modifică prin diminuarea cu 15,000.00 mii lei de la număr current 111, Catedrala

Mântuirii Neamului-Patriarhia, finalizarea lucrărilor de la Catedrala Mântuirii Neamului,
şi

suplimentarea

la

anexa

2.43-1,

“ADMINISTRAŢIA

SPITALELOR

ŞI

SERVICILOR MEDICALE”, cod 71.01.01, A.Obiective de investiţii în continuare, nr.3
Reabilitarea, modernizarea şi echiparea ambulatoriului integrat al Spitalului Clinic de
Ortopedie “Foişor”, HCGMB nr. 271/22 2015, la credite de angajament şi credite bugetare,
Propuneri 2018 cu 15,000.00 mii lei.

III.

Anexa 2.36-1, capitolul 84.02 Transporturi, subcapitolul 84.02.03.03 Străzi,
“INSTITUŢIA: ADMINISTRAŢIA STRĂZILOR”,

Se modifică prin diminuarea cu 6,800.00 mii lei din suma totală de 23,500.00 mii lei
de la C.Alte cheltuieli de investiţii, din care: C.e. Alte cheltuieli asimilate investiţilor, cod
71.01.30 Alte active fixe, nr.6, Aplicaţie Smart Parking,
şi suplimentarea cu 6,800.00 mii lei la anexa 2.41-1, capitolul 70.10 “LOCUINŢE,
SERVICII ŞI DEZVOLTARE PUBLICĂ”, subcapitolul 70.10.03.01

“Dezvoltarea

sistemului de locuinţe”, “INSTITUŢIA: ADMINISTRAŢIA MUNICIPIALĂ PENTRU
CONSOLIDAREA CLĂDIRILOR CU RISC SEISMIC”, cod 71.01.01 Obiective de
investiţii în continuare, credite bugetare, Total prevederi 2018.

IV.

Anexa 2.44-1, INSTITUŢIA: PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI,
Se modifică prin diminuarea integrală cu 1,750.00 mii lei de la Autorităţi publice şi

acţiuni externe, Autorităţi executive, C.Alte cheltuieli de investiţii din care b.dotări
independente, cod 71.01.02 Maşini, echipamente şi mijloace de transport, cod 51.02.01.03,
71.01.02, nr.10, Autoturisme,
Se modifică prin diminuarea cu 350,00 mii lei din suma totală de 700,00 mii lei de la
Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică, C.Alte cheltuieli de investiţii din care c.Cheltuieli
pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, fezabilitate şi altor studii aferente obiectivelor
de investiţie, cod 70.02.50, 71.01.30, nr.29, Strategie Smart City,
Se modifică prin diminuarea integrală cu 135,00 mii lei de la Combustibli şi energie,
C.Alte cheltuieli de investiţii din care e.Alte active fixe, cod 81.02.06, 71.01.30, nr.4,
Consultanţă pentru evaluare ofertă achiziţie pachet acţiuni ELCEN S.A.,
Se modifică prin diminuarea cu 200,928.00 mii lei din suma totală de 607,482.00 mii
lei de la Transporturi, C.Alte cheltuieli de investiţii, din care: cod 84.02.03.02, 71.01.02,
nr.48, Achiziţionarea autobuze HCGMB 393/2016, de la credite de angajament,
şi suplimentarea la anexa 2.46, capitolul 81.02 „COMBUSTIBILI ŞI ENERGIE”,
subcapitolul 81.02.06 „Energie termică”, „INSTITUŢIA RADET”, cod 71.01.01,
A.Obiective de investiţii în continuare, nr.12, Eficientizarea alimentării cu energie termică a
consumatorilor racordaţi la CT 6 Bucureştii Noi; HCGMB 180/2009, la Total Prevederi 2018,
credite bugetare cu 2,235.00 mii lei,

şi suplimentarea la anexa 2.44-1, „INSTITUŢIA: Primăria Municipiului Bucureşti”,
cod 84.02 Transporturi, C.Alte cheltuieli de investiţii din care b.Dotări independente, cod
84.02.03.02, 71.01.02, nr.49, Achiziţionarea de autobuze electrice HCGMB 630,256/2017, cu
200,928.00 mii lei şi canitate de la 42 bucăţi la 126 bucăţi.
V.

Anexa 2.44, INSTITUŢIA: PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI,
Se modifică prin diminuarea cu 64,973.90 mii lei din suma totală de 264,973.90 mii

lei de la TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII, alte cheltuieli cu bunuri şi servicii, rând 57, cod
20.30.30,
şi

suplimentarea

ADMINISTRAŢIA

cu

2,304.00

SPITALELOR

ŞI

mii

lei

la

SERVICILOR

anexa

2.43-1,

MEDICALE,

INSTITUŢIA:
cod

71.01.01,

A.Obiective de investiţii în continuare, nr.4, Construire Ambulatoriu Spital de Boli
Infecţioase şi Tropicale “Dr.Victor Babeş”, HCGMB nr.210/08.06.2017, la propuneri 2018,
şi

suplimentarea

ADMINISTRAŢIA

cu

26,005.00

SPITALELOR

ŞI

mii

lei

la

SERVICILOR

anexa

2.43-1,

MEDICALE,

INSTITUŢIA:
cod

71.01.01,

A.Obiective de investiţii în continuare, nr.1, Reconstrucţia, reamenajarea, modernizara şi
echiparea Spitalului Clinic de Ortopedie “Foişor”, HCGMB 383/2009, 312/2016, la
propuneri 2018,
şi

suplimentarea

ADMINISTRAŢIA

cu

30,926.00

SPITALELOR

ŞI

mii

lei

la

SERVICILOR

anexa

2.43-1,

MEDICALE,

INSTITUŢIA:
cod

71.01.01,

A.Obiective de investiţii în continuare, nr.2, Extindere-Modernizare şi Echiparea Spitalului
Clinic de Copii “Dr.Victor Gomoiu”, HCGMB 385/2009, 375/2016, HCGMB nr.
393/28.09.2017, la propuneri 2018,
şi suplimentarea cu 5,738.90 mii lei, la anexa 2.46, capitolul 81.02 „COMBUSTIBILI
ŞI ENERGIE”, subcapitolul 81.02.06 „Energie termică”, „INSTITUŢIA; RADET”, cod
71.01.01, A.Obiective de investiţii în continuare, nr.3, Finalizare modernizare a tuturor
punctelor termice aflate în exploatarea RADET HCGMB nr.256/2003, tr.IV/2003, la credite
bugetare.

