Întoarcerea rectificării


Bugetul PMB crește cu 271.079.000, cu 27.2 milioane de lei mai mult față de
rectificarea ce nu a trecut ultima oară. Bugetul PMB ajunge la un total de
5.054.699.000 lei, cel mai mare buget pe care l-a avut primăria vreodată.



40 de milioane de lei tăiați de la protecția mediului.



Cea mai mare subvenție RADET din istorie, în valoare de 791.949.870 lei.



Cea mai mare subvenție STB (fost RATB) din istorie, în valoare de 764.787.290 lei.



94.753.000 lei este suma ce se acorda participării la capitalul social al societăților
comerciale.



60.5 milioane de lei este suma ce se va tăia de la spitale și Administrația Spitalelor și
Serviciilor Medicale.

Primăria Municipiului București
Dacă data trecută cea de a noua rectificare pregătită de Gabriela Firea nu a trecut pentru că a lipsit
un consilier general din propriul partid, de această dată sunt toate preimisele ca ea să treacă. Deși
ne-am fi așteptat să fie același proiect de rectificare, doamna primar a profitat și a făcut alte
adăugări, tăieri și risipiri de bani publici. Bugetul PMB va ajunge la peste 5 miliarde de lei, doar
că de această dată suma care se adaugă în plus este de 271.079.000 lei și nu 243.8 milioane de
lei, cât a fost în rectificarea ce nu a trecut. Un singur lucru a rămas cert: cel mai mare buget
pe care l-a avut primăria vreodată. De altfel, bugetul local pe 2018 este de peste 6.3 miliarde de
lei, cu aproape 2 miliarde de lei mai mult față de 2017 și dublu față de 2016. Mare parte din
cheltuieli, din păcate, se duc pe funcționarea administrației în timp ce la rubrica investiții, se taie
bani. Vorbim de un total de 120.375.870 lei scăzuți de la diverse obiective de dezvoltare, aflate în
ordinea PMB, RATB, RADET sau ASSMB și pe care le vom detalia mai jos. Totuși, ce investiții
însă își propune primăria să facă și pe ce vor cheltui sumele de bani ce îi vor avea în plus?
Peste 4.1 milioane de lei se vor duce în continuarea lucrărilor de consolidarea, reabilitare,
extindere și restaurare fațadă a sediului din Regina Elisabeta, cu 5.5 milioane de lei mai puțin
față de rectificarea anulată. Următoarele achiziții pe care le vom enumera, au rămas de la

rectificarea ce a picat. Se va cumpăra și un expresor de cafea în valoare de 10.000 lei, un mixer
audio de 30.000 lei dar și un sistem management al documentelor și fluxurilor de lucru, în
valoare de 2.827.000 lei.
După ce a achiziționat anul trecut, 12 utilaje de topit zăpada în valoare de peste 2.8 milioane de
euro, PMB își propune și acum să achiziționeze alte 6, reducând de la numărul inițial de 12, dar
crescând prețul în același timp. Dacă pentru 12 utilaje erau pregătiți să ofere 686.000 lei, acum
pentru doar 6 vor oferi 8.494.000 lei, aproximativ 1.8 milioane de euro. Primăria a alocat
bani și pentru achiziționarea a 45 de autoturisme, în valoare de 7.5 milioane de lei.
Întoarcerea rectificării mai vine cu ceva în plus: 94.753.000 lei, bani în plus pentru capitalul
social al societăților comerciale. Prima astfel de creștere este la categoria alte servicii publice
generale, unde se adaugă 8 milioane de lei. A doua creștere este la întreținere grădini publice,
parcuri, zone verzi și baze sportive și de agrement, cu 51.837.000 lei. A treia creștere este la
locuințe, servicii și dezvoltare publică, unde participarea la capitalul social al societăților
comerciale crește cu 34.916.000 lei. Prin urmare, Gabriela Firea vine în plus față de varianta
anterioară cu 94 de milioane de lei în plus pentru companiile municipale.
Învățământ
La secțiunea învățământ, Primăria păstrează creșterea bugetului cu peste 89.6 milioane de lei, bani
ce ar trebui să se ducă către construcția de noi săli de sport, creșe sau grădinițe. Din păcate, execuția
bugetară ne arată că acești bani nu vor fi niciodată cheltuiți, procentul fiind de doar 4%, după
primele trei trimestre.

Cultură, recreere și religie
Și secțiunea cultură, recreere și religie se vor da bani în plus, mai exact 70.199.000 lei. Se introduce
inclusiv un nou obiectiv de investiție, consolidarea imobilului Teatrului Mic, ce va consuma toți
acești bani în plus dar și alte 7 milioane de lei, ca urmare a unor redistribuiri în interiorul bugetului.

Pe lângă această sumă, se va mai adăuga nou față de rectificarea picată, 37.252.000 lei la credite
bugetare, deși ultima oară se tăiaseră 13.396.000 lei. Din păcate, nu se menționează unde se vor
duce banii. Din nou vorbim de modificări din pix și după diverse interese.
Întreținere grădini publice, parcuri, zone verzi și baze sport și agrement
La ”Întreținere grădini publice, parcuri, zone verzi și baze sport și agrement”, se vor adăuga 62.8
milioane de lei, și nu 15 milioane cum era în rectificarea ce a picat. Așa cum menționam,
57.837.000 lei se vor duce către participarea la capitalul social al societăților comerciale.
Banii sunt luați ca și data trecută, de la restaurarea și punerea în valoare a Palatului Voievodal
Curtea Veche, amenajare și modernizare Parc Izvor, Carol I și Cișmigiu dar și alte obiective de
investiții. În același timp, se adaugă 2 noi obiective de investiții: sală multifuncțională complex
Lia Manoliu cu 2 milioane de lei și realizare bază sportivă și liceu în comuna Snagov cu 1 milion
de lei.

Locuințe, servicii și dezvoltare publică
La locuințe, servicii și dezvoltare publică, PMB va oferi peste 109 milioane de lei, cu 25 de
milioane de lei mai mult față de rectificarea ce a picat. Și aici, o parte din majorare se va
duce către majorarea capitalului social al companiilor. Mai exact, 34.916.000 lei, față de
15.064.000 lei inițial, deci mai mult decât dublu. Restul sumelor de bani din majorare se vor duce
la iluminatul public, ce va ajunge la 132.914.000 lei (+17.8 milioane lei) sau la reabilitarea
termică a unor blocuri pe raza sectoarelor 3, 4, 5, 6 (aproximativ 1 miliard de lei, bani din majorare
și redistribuire a unor sume din interiorul bugetului). Se va mai adăuga, în schimb, față de data
trecută, un nou obiectiv de investiție. Vorbim de achiziția unor locuințe pentru cadrele
medicale și care vor costa 121 de milioane de lei. De unde se mai taie însă bani? 590.000 lei se
vor tăia de la reconstituire Hala Matache, ce mai rămâne doar cu 10.000 lei credite bugetare,
490.000 lei se vor tăia de la consolidarea unui imobil de pe Lipscani și aceeași sumă de la Hanul
Roșu. Primăria va tăia și 2.5 milioane de lei de la construcția de rampe persoane cu handicap,

ce va mai rămâne doar cu 500.000 lei, demonstrând încă odată grija pe care o are față de
persoanele cu dizabilități.
Un alt lucru curios este la achiziția de terenuri, unde avem neconcordanțe între rectificarea ce a
picat data trecută și cea de acum. Mai jos putem vedea diferențele de bani pentru același obiectiv
de investiție de la acest capitol bugetar: achiziție terenuri. Dacă pe 18 Octombrie, la credite de
angajament (I) și credite bugetare (II), suma era 0,00 lei, și se propunea prin rectificare un plus de
52.000,000 mii lei, acum avem la credite de angajament 15.360,00 mii lei și 2.000,00 mii lei la
credite bugetare, deși RECTIFICAREA A PICAT! Cu alte cuvinte, data trecută se propunea suma
de 52 de milioane de lei pentru achiziția de terenuri. În ciuda faptului că rectificarea nu a trecut,
prin urmare suma trebuia să fie tot 0 lei, avem acum de fapt 15.3 milioane de lei și 2 milioane de
lei în buget, apăruți ca prin minune, și care se vor tăia acum.

Uniunea Salvați România va lua măsurile necesare pentru a afla ce s-a întâmplat iar dacă
situația o cere, va sesiza autoritățile competente de acest fapt.

Protecția mediului
La nivel de protecția mediului, administrația PSD demonstrează încă odată care sunt de fapt
prioritățile. Peste 40 de milioane de lei vor fi tăiați de aici, din care 12 milioane de la
construcția de piste pentru biciclete.

RADET

PMB bate recorduri negative după recorduri negative, crescând subvenția RADET cu
314.785.870 lei , ajungând la un total pentru 2018 de 791.949.870 lei, cea mai mare subvenție
acordată vreodată regiei. La rectificarea respinsă la ședința anterioară, suma era chiar mai mare,
351 de milioane de lei în plus. Recordul precedent era în 2015, de aproximativ 737 milioane de
lei. Reamintim că PMB se pregătește prin Compania Energetică SA, să preia creanțele ELCEN în
timp ce bugetul companiei a ajuns la peste 1.5 miliarde de lei, bani de la bugetul local. Din păcate,
subvenția acordată se va duce pentru plata datoriilor și funcționarea falimentară a regiei, întrucât
de la investiții se taie în continuare bani. Mai exact, peste 75.9 milioane de lei vor fi tăiați de la
reabilitări termice și modernizări rețele termice. Ba mai mult, dacă ne uităm doar la bugetul
RADET, alte 10.640.000 lei vor fi tăiați de la investiții. Prin urmare, vorbim de peste 86 de
milioane de lei luați de la investiții pentru refacerea rețelei termice a Bucureștiului, rețea ce
produce cele mai mari pierderi regiei. Reamintim și că din 987 de km conducte apă fierbinte,
68.8% au o vechime mai mare de 25 de ani iar pierderea de anul trecut în termeni de
gigacalorie a fost de 1.459.517 Gcal, echivalentul a 28.61%.

STB
Și la STB (fost RATB) subvenția ajunge la un record de 764.787.290 lei, cei mai mulți bani
primiți vreodată din bugetul local. PMB va acorda după această rectificare, 200 milioane de lei
în plus regiei. Din nou, subvenția nu va fi folosită pentru investiții sau dezvoltarea transportului
local ci doar pentru funcționarea companiei. De la investiții se scad peste 115 milioane de lei, la
care se adaugă alte 6.1 milioane de lei, bani ce vor fi scăzuți doar din bugetul STB. Printre
investițiile de la care se taie bani vorbim de sistemul de informare călători în timp real pentru linia
41 și pentru liniile de tramvai de la Șoseaua Olteniței.

Străzi
Reîntorcându-ne la PMB, se vor tăia bani și de la străzi, mai exact 136.892.000 lei, de la
obiective importante de investiție precum Penetrație Splai-Ciurel (-13 milioane de lei),

reabilitare sistem rutier Șoseaua Pantelimon (-59.9 milioane de lei) sau Supralărgire Fabrica
de Glucoza (-11.6 milioane de lei). Se introduce în schimb, un nou obiectiv de investiție în valoare
de 1 milion de lei, denumit sistem acces controlat monitorizat pentru locuri staționare taxi în
Centrul Istoric. În același timp, bugetul de investiții al Administrației Străzilor este diminuat
cu 181.691.000 lei, cu aproape 28 de milioane lei mai mult față de rectificarea ce a picat.
Rectificarea Firea
Această rectificare pare a fi făcută doar pentru a tăia sume importante din buget alocate
investiților și redistribuite către diverse subvenții, cheltuieli de funcționare și companii
municipale. Reamintim că execuția cheltuielilor de dezvoltare este dezastruoasă, 18.3% nivelul
de execuție, adică doar 326.3 milioane de lei cheltuiți din 1.7 miliarde lei prevăzuți iar Gabriela
Firea profită de propria incompetență pentru a tăia sumele de bani necheltuite și pentru a aloca
către cheltuieli de funcționare și participări la capitalul social al societăților comerciale.
Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale i se va diminua bugetul cu 47.814.000 lei,
din care 41.671.000 lei de la cheltuieli de personal. Ba mai mult, față de rectificarea respinsă,
se vor tăia alte 12.750.000 lei de la spitale, după ce înainte se adăugau 1.661.000 lei. Direcția
Generala de Asistență Socială va avea și ea bugetul diminuat cu 41.508.000 lei din care 30 de
milioane de la alte cheltuieli. Se vor mai tăia bani față de ultima rectificare, de la Palatele
Brâncovenești, -126.000 lei de la cheltuieli de personal. Teatre vor avea și ele bugetele diminuate
cu un total de 4.816.000 lei, cu 37.000 lei mai puțin față de data trecută. În plus, la Teatrul
Dramaturgilor Români, apare și un nou obiectiv de investiție: aplicație personalizată Teatrul
Dramaturgilor, în valoare de 30.000 lei. Bugetul Administrației Cimitirelor va scădea cu
670.000 lei în timp ce bugetul PROEDUS va fi diminuat și el cu 696.000 lei (nu apărea la ultima
rectificare). Și la Autoritatea pentru Supravegherea și Protecția Animalelor se va diminua bugetul
cu 1 milion de lei, bani luați prin eliminarea obiectului de investiție denumit construcție sediu în
Olteniței. La Administrația pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic, se vor tăia 2
milioane de lei, bani luați de la consolidarea imobilelor de pe Calea Victoriei 31 și Strada
Franceză 9. Bani vor fi alocați, în schimb, pentru achiziția a 50 de martori seismici.

Singurele instituții ce vor primi bani la această rectificare sunt CREART, cu 533.000 lei
față de 464.000 lei, cât era la ședința din 18 Octombrie, bani veniți ca urmare a unor donații sau
sponsorizări, și care vor fi alocați pentru alte cheltuieli cu bunuri și servicii; Școala de Artă
primește și ea 7.000 lei iar Administrația Monumentelor 2 milioane de lei, bani ce se vor duce
sub formă de contribuții la lăcașe de cult. Din acești 2 milioane de lei, 1.8 milioane sunt
pentru lucrări de reabilitare pavaj catedrala patriarhală și reabilitare imobil centru
eparhial. Avem însă modificări și în lista de investiții, prin diverse redistribuirii în interiorul
bugetului AMPT. Apare un nou obiectiv denumit expertiză tehnică monumente for public în Parcul
Carol I și Cișmigiu, în valoare de 887.000 lei. Se introduce și reabilitarea monumentului de la km
0, cu 523.000 lei, amplasarea monumentului Lupta cu Inerția 25.000 lei, realizare monument
Rotary 330.000 lei în plus, ajungând la 330.000 lei și realizare soclu și amplasament monument
Alexandru Averescu, cu 501.000 lei.
Și nou înființata Direcție de Arhitectură și Peisagistică va primi 4.477.00 lei, din care 3.460.000
lei se vor duce pe cheltuieli cu bunuri și servicii. Administrația Lacuri, Parcuri și Agrement va
primi și ea 14.5 milioane de lei, deși la ultima ședință s-a votat desființarea ei, activitatea
urmând a fi preluată de o companie municipală. Ba mai mult, toți banii din majorare se vor
duce pe cheltuieli cu bunuri și servicii, demonstrând încă odată modul falimentare în care
administrația PSD gestionează bugetul. Nu se poate să dai peste 3 milioane de euro pentru
achiziția de diverse bunuri, unei administrații pe care ai desființat-o la nici o săptămână
distanță.
Concluzii
Uniunea Salvați România va vota împotriva acestei rectificări ce este chiar mai rea decât cea
care a picat la vot în ședința din data de 18 Octombrie. Vorbim de risipirea banilor publici,
tăieri din pix și schimbări radicale ale destinațiilor banilor bucureștenilor. Această rectificare ridică
mai multe semne de întrebare prin inadvertențele ce apar față de ultima oară dar mai și reamintește
o realitate cruntă: Bucureștiul este condus către dezastru de către un primar și o administrație PSD
incompetentă și preocupată mai mult de lupte interne. Prin urmare, USR va demara toate
demersurile necesare, ca și până acum, de a stopa cheltuirea iresponsabilă a banului public

și va propune amendamente la această rectificare. Administrația PSD prin primarul Gabriela
Firea, stabilește recorduri negative, blocând orice fel de investiție pentru București, acordând peste
500 milioane de euro companiilor municipale înființate de ea și peste 340 de milioane de euro pe
subvenții pentru STB și RADET.

