
Analiza execuției bugetare la nivelul PMB 

după primele 6 luni din 2018 
 

Modul în care rectificarea bugetară este făcută, cu alocări aleatori de sume și tăieri din pix 

de bugete, ar trebui să fie susținută de o execuție bugetară bună, ce ar putea permite astfel de tăieri 

și adăugări. Din păcate, nivelul de execuție al bugetului local pentru primele 6 luni ale anului 2018 

este unul foarte sumbru, mai ales la nivel de investiții și dezvoltare. 

La nivel de venituri situația este bună, primăria având un nivel de execuție 74,4%, din cele 

2,9 miliarde de lei prezăzute trimestrial, încasările până la această dată fiind de 2,1 miliarde de lei. 

Nici la nivel de cheltuieli generale situația nu este rea, cu un nivel de execuție de 51,5%, din 3,4 

miliarde de lei prevăzuți trimestrial, cheltuindu-se 1,7 miliarde de lei. Totuși, nivelul ridicat de aici 

se datorează cheltuielilor secțiunii de funcționare, ce ajung la 80%. La cheltuieli de funcționare 

intră toate acele sume de bani necesare pentru ca administrația să funcționeze (de la salarii la 

diverse materiale și iluminat).   

Odată ce ne uităm mai detaliat la execuția bugetului de cheltuieli, putem vedea că cele 

pentru dezvoltarea orașului au un grad de execuție de doar 8,04%, din cele 1,3 miliarde de 

lei aprobate trimestiral; Gabriela Firea a reușit să investească doar 110,471,000 lei!!! Suma 

este în mod cert foarte mică iar orașul pare să se sufoce. Ba mai mult, dacă ne uităm în bugetul 

secțiunii de dezvoltare aprobat pentru 2018, în valoare de 2,4 miliarde de lei, nivelul de 

execuție până în acest moment este de doar 4,5%! Pentru a putea fi cheltuit integral bugetul 

pentru dezvoltare, primăria ar trebui ca în următoarele 6 luni să aibă un nivel de execuție de 95,5% 

și să cheltuie 2,3 miliarde de lei.  

Mai jos putem vedea detalierea nivelului de execuție pentru dezolvatare, pe capitole 

bugetare: 

 

 

 



 

 Nu este de mirare că traficul din București este o mare problemă, având în vedere că gradul 

de execuție pentru transporturi este de sub 7%, cu doar 34,3 milioane de lei cheltuiți în primele 6 

luni ale anului față de 491 de milioane de lei, cât era prevăzut. De asemenea, putem observa că 

nici proteția mediului sau învățământul nu reprezintă o prioritate pentru actuala administrație. Dacă 

la protecția mediului vorbim de doar 3,3 milioane de lei cheltuiți din 162 de milioane de lei și 2% 

nivel de execuție, la învățământ, din 28 de milioane de lei prevăzuți sau investit doar 597,000 lei, 

aproximativ 2,1%. 

 

 



Execuția bugetului instituților din subordine 

 Situația instituților din subordinea Primăriei este comparabilă. Vorbim din nou de un grad 

bun de realizare a veniturilor, peste 80% având în vedere că aproape toți banii vin din subvențile 

de la PMB. La nivel de cheltuieli ale secțiunii de dezvoltare, gradul de execuție este la fel de mic, 

cu doar 9%, doar 18 milioane de lei fiind investiți din cel 204,5 milioane de lei prevăzuți pentru 

primele două trimestre. 

Execuția bugetului fondurilor externe nerambursabile și împrumuturilor externe 

 Primăria se descurcă la fel de prost și aici, deși vorbim de o sumă infimă atrasă, de doar 

1,870,000 lei, bani ce trebuiau cheltuiți până acum. Administrația a reușit însă să cheltuiască doar 

108,000 lei, adică sub 6%. Situația este și mai proastă la nivelul bugetului din împrumuturi externe, 

unde vorbim din nou de o sumă mică, doar 1,6 milioane de lei din care însă, primăria nu a reușit 

să cheltuie nimic.  

Execuția bugetului împrumuturilor interne 

 Împrumuturile interne sunt singurele pe care primăria a reușit să le cheltuie aproape în 

integralitate, având un grad de execuție de 97%. Din 595,673,000 lei prevăzuți, s-au cheltuit 

578,019,000 lei. 

 


