
Analiza rectificării bugetare  

supuse votului CGMB în ședința de Joi, 26 Iulie 
 

 

 Odată cu noua ședință a Consiliului General al Municipiului București de Joi, 26 Iulie, va 

avea loc o nouă rectificare a bugetului Bucureștiului. Din nou, alocările de bani sunt aleatori, fără 

niciun  fel de notă explicativă, cu sume discreționare, în funcție de interesele doamnei primar. 

Înainte de a analiza punctual principalele modificări ale bugetului local, le vom enumera: 

 Fondul de rezervă diminuat cu 85,708,000 lei (18,4 milioane de euro), rămânând la 

11,094,000 lei. 

 Bisericile primesc 18,086,042 lei, aproximativ 3,8 milioane de euro, din care 10 milioane 

de lei doar Catedrala Mântuirii, ce mai primise anul acesta 15 milioane de lei.  

 Companiile municipale vor primi prin majorări de capital social alte 21,920,000 lei (4,7 

milioane de euro). 

 Subvenția pentru RATB crește cu 21,407,000 lei, ajungând la un total de 481,000,000 lei. 

 7 noi statui vor fi construite și alte 4 vor primi sume pentru continuarea și finalizarea lor, 

+19,380,000 lei (4,1 milioane de euro). 

Deși nu mai are rost să spunem că nu se respectă principiul transparenței și publicității, așa 

cum este prevăzut la articolul 8 din legea finanțelor publice locale 273/2006, primăria nu respectă 

din nou, nici articolul 36 din aceași lege, privind fondul de rezervă bugetară. Așa cum ne-a obișnuit 

doamna primar, fondul este folosit după nevoile actualei administrații și nu după cum prevede 

legea, în cazul unor cheltuieli urgente sau neprevăzute sau în caz de calamități. Dacă anul trecut, 

PSD a reușit să aducă fondul de rezervă la numai 104,400 lei, de la 158 de milioane de lei, 

acum se respectă același principiu. Din cele 96,802,000 lei existente, vor mai rămâne 

11,094,000 lei. 

Unde se duc banii? 
 Pe lângă banii luați din fondul de rezervă, adăugăm diverse sume luate din diverse capitole 

bugetare ale PMB și eliminarea de diverse obiective de investiții. Cei mai mulți bani se vor duce 

la capitolul cultură, recreere și religie, ce ajunge la un record de peste 1 miliard de lei și o 



creștere de 47,688,000 lei. Vorbim de aproximativ 16,58% din totalul bugetului local. 

Majoritatea sumelor se vor duce către subvenționarea bisericilor și construcția de noi statui. Dar 

să le luăm pe rând.  

Consolidare monumente istorice 
 Din păcate consolidarea se limitează doar la 3 monumente, restul sumelor fiind alocate 

pentru construcția a 7 noi statui sau finalizarea a alte 4. Administrația monumentelor și 

patrimoniului turistic va primi 42,339,000 lei, ajungând la un buget de 200,788,000 lei. Mai 

jos putem vedea despre ce statui este vorba: 

 

 Doar trei monumente vor fi reabilitate în timp ce alte 7 statui vor fi construite, cea mai 

scumpă fiind monumentul Ecaterina Teodoroiu.  

 Dacă statuile reprezintă o prioritate, consolidarea clădirilor nu se află printre prioritățile 

principale ale doamnei primar. Prin Administrația Municipală pentru Consolidarea Clădirilor cu 

Risc Seismic, se scad 8,268,000 lei de la 10 clădiri. La schimb, se vor achiziționa 60 de martori 

seismici în valoare de 2,040,000 lei. Tot la rubrica clădiri, nou înființata Administrație a Clădirilor 

Rezidențiale și Adminstrative va beneficia de un buget de 6,284,000 lei, din care 2,5 milioane de 



lei vor reprezenta construcția de locuințe sociale și de tineret, ce vor fi preluate de la PMB. Și 

Centrul Cultural Lumina, înființat la ședința anterioară va beneficia de un buget de 7,836,000 lei 

din care aproape integral (5,947,000 lei) se vor duce pe bunuri și servicii.  

Biserici 
 Doamna Gabriela Firea va acorda din nou bani bisericilor și în special pentru Catedrala 

Neamului. Din cele 166 de biserici ce primesc bani, doar 19 sunt monumente istorice. Per total, 

vor primi la această rectificare 18,086,042 lei, din care 10 miliaone de lei numai Catedrala. 

Mai jos, putem vedea un scurt istoric al alocării de bani publici Catedralei: 

 

Sursa: Bugetul local al Municipiului București, Sectoarelor, Proiectele de Hotărâre de Guvern și 

ziare. Datele sunt incomplete. 

 PMB a alocat Catedralei Neamului 87,9 milioane de lei începând cu anul 2011, iar 

până la venirea doamnei Firea, doar 25,4 milioane de lei. Începând cu 2016, de când a început 

exercitarea mandatului ei de primar, aceasta a alocat nu mai puțin de 62,5 milioane de lei, 

jumătate din cât a alocat Guvernul României în total.  

Companii municipale 
 La această rectificare și companiile municipale vor primi bani prin majorarea 

capitalului social, nu mai puțin de 14,964,000 lei (3,2 milioane de euro). La 19 Decembrie, 

cele 22 de Companii Municipale aveau împrumutat de la PMB 127,8 milioane de euro. De 

această dată, nu avem menționate ce companii vor beneficia de această majorare de capital social 

dar probabil, la următoarele ședințe vom afla. Singura companie ce primește majorare la acestă 

rectificare explicit este Compania Turistică SA, ce va avea alocat 6,956,000 lei pentru turism.  



RATB 
 Primăria va crește subvenția pentru Regie cu 21,407,000 lei, ajungând de la 

459,593,000 la 481,000,000 lei. Pe lângă creșterea subvenției, bugetul pentru investiții crește 

și el cu 62,057,110 lei. Suma se datorează măriri bugetului necesar pentru obiectivul de investiție 

Reactivare și modernizare Autobaza Giurgiu, ce va primi 54,5 milioane de lei în plus, ajungând la 

132,7 milioane de lei. În schimb, se renunță la extinderea a 33 de refugii în valoare de 2 milioane 

de lei și apare trei obiective noi: modernizare peroane tramvai 41 cu 5,9 milioane de lei, instalare 

sistem de informare călători 41 cu 4,6 milioane de lei și pentru Șoseaua Olteniței cu 2,9 milioane 

de lei. RATB va aloca și 2,7 milioane de lei pentru tehnologie și componente software necesare 

infrastructurii informatice pentru GDPR. 

 Deși era promisă modernizarea cu aer condiționat a tramvaielor, suntem la sfârșitul lui Iulie 

și acestea întârzie să apară. Ba mai mult, în urma acestei rectificări, se vor scădea 38,925,870 

de lei din suma alocată inițial pentru dotarea cu sisteme de climatizare, cea mai des întâlnită 

frază din rectificare fiind:  

 

Alte instituții 
 Pentru finalul analizei noastre, am lăsat Administrația Străzilor și Spitalelor. Pentru prima, 

avem 2 achiziții noi ce merită amintite: aplicație avertizare parcare neregulamentară în valoare de 

900,000 lei și aplicație telefon pentru semnalare locuri de parcare libere cu 884,000 lei.  

 În ceea ce privește bugetul Administrației Spitalelor, se vor scădea 45,918,000 lei de la 

achiziția de diverse echipamente medicale, în timp ce spitalele vor primi 25,224,000 lei. Din suma 

anterior menționată, Spitalul Foișor va primi cel mai mult, 13,055,000 lei. Subvențile pentru 

celelalte instituții din subordine cresc și ele cu 30,245,000 lei, ajungând de la 936,325,000 lei la 

966,570,000 lei. 

 


