
ANALIZĂ RECTIFICĂRII BUGETARE A PRIMĂRIEI SECTOR 2 

 

Odată cu şedinţa din data de 2 Octombrie, a 

avut loc şi o nouă rectificare bugetară la 

Primăria Sectorului 2. În rândurile ce vor 

urma, vom vedea ce a presupus această nouă 

rectificare dar şi obiectivele de investiţii. 

Toate sume din grafice sunt exprimate în mii 

lei.  

După cum putem vedea, cheltuielile sunt 

mai mari decât veniturile, atât în bugetul 

aprobat la început de an dar şi la rectificare. 

Sigur, diferenţele nu sunt uriaşe, dar vorbim 

tot de sume ce vor contribui la deficitul bugetar, ce era la început de an în valoare de -267.675 mii 

lei. La rectificare, cheltuielile cresc cu 6.825 mii lei iar veniturile cu aceaşi sumă, în mare parte 

pentru a se păstra echilibrul bugetar şi balanţa venituri-cheltuieli. 

 Vom vedea, în cele ce urmează, detalierea veniturilor dar şi a cheltuielilor Sectorului 2. 

 

 

 

 



Aşa cum menţionam, o parte din venituri au 

crescut la rectificare, din nou, nu cu sume 

considerabile. Această creşterea se datorează 

sumelor din impozitul pe venit şi profit dar şi a 

subvenţilor primite. Nu vorbim deci, de o 

creştere datorată acţiunilor derulate de Primărie 

din acţiuni independente, pentru a spori 

veniturile. Desigur, ca şi la toate celelalte 

primării de sector dar şi de judeţ, vorbim de o 

dependenţă a autorităţilor locale, de banii veniţi 

de la centru şi din impozite. Subvenţile de la 

bugetul de stat ajung de la 50.488 mii le la 

52.588 mii lei, deci o creştere de 2.224 mii lei, 

aproape jumătate din veniturie în plus de la 

rectificare. Veniturile din amenzi, penalităţi şi 

confiscări sunt în valoare de 24.589 mii lei, dar 

an de an, această categorie de venituri este 

supraestimată. De cele mai multe ori, ca şi 

cheltuielile de judecată, autorităţile mizează an 

de an pe anumite sume, dar la final, acestea sunt 

mult mai mici. O predicţie obiectivă a lor ar 

însemna un mod mai eficient de gândi bugetul. 

 



 

 

 

 

 La rubrica cheltuieli, din totalul de 

1.306.719 mii lei la rectificare, cheltuielile 

curente, pentru funcţionarea efectivă a 

Primăriei, reprezintă mai mult de jumătate 

din cheltuielile totale. De altfel, secţiunea de 

funcţionare costă 868.298 mii lei, din care nu 

mai puţin de 831.943 mii lei sunt cheltuieli 

curente. În cadrul acestei categorii de 

cheltuieli, intră şi bunurile şi servicile, 

cheltuielile de personal sau dobânzile. Nu 

mai puţin de 331.806 mii lei se duc pe 

personal, cu aproape 14.000 mii lei mai mult 

faţă de bugetul aprobat. Această sumă în plus 

este în jurul sume totale a  dobânzilor pe care 

Primăria le are de plătit, în valoare de 15.448 

mii lei. Un alt fapt ce merită subliniat este 

diferenţa destul de mare dintre fondurile de 

rezervă la rectificare şi cele din bugetul aprobat (cea mai mare diferenţă la nivel de cheltuieli, între 

bugetul aprobat şi rectificat). De la 36.267 mii lei, cât era aprobat la început de an, a mai rămas 

doar 806 mii lei, în ciuda faptului că acest fond de rezervă poate fi folosit doar în anumite cazuri 

(potrivit Legii finanţelor publice locale 273/2006, doar în caz de calamitate naturală sau 

incapacitate de plată). Prin acest fapt, ni se demonstrează încă odată, că practica greşită 

implementată de Primarul General al capitalei, Gabriela Firea, se răspândeşte printre colegii 

primari dar şi de partid. De asemenea, ni se demonstrează că Primăria Sector 2 nu ştie să 

alcătuiască previziuni bugetare obiective, fiind nevoiţi să ia constant din fondul de rezervă pentru 

a face anumite plăţi, de cele mai multe ori, necesare funcţionării efective. 

 



În ceea ce priveşte detalierea cheltuielilor, 

sumele vor creşte după această rectificare cam 

peste tot. Excepţile sunt date de alte servicii 

publice generale, locuinţe, servicii şi 

dezvoltare publică în timp ce pentru alte 

domenii precum apărare sau datorie publică, 

sumele rămân aceleaşi. Mai departe, vom lua 

fiecare capitol bugetar în parte şi îl vom 

detalia. 

La rubrica autorităţi publice şi acţiuni externe, 

din cei 4.385 mii lei în plus, primiţi la 

rectificare, se vor finanţa despăgubirile civile 

sau rambursarea de diferite credite. Ca şi la 

celelalte capitole, cheltuielile de personal sunt 

aproape 90% din totalul cheltuielilor de aici. 

La partea de alte servicii publice generale, 

avem o diferenţă mare între cât s-a aprobat la 

început de an şi cât avem acum, la rectificare. 

De la 41.511 mii lei s-a ajuns la doar 7.545 

mii lei. Cea din urmă sumă este cheltuită 

aproape în întregime pe cheltuielile de 

personal. În ceea ce priveşte tranzacţia 

privind datoria publică şi împrumuturile dar 

şi apărarea, situaţia e mai simplă, bugetul 

nefiind modificat. Pentru prima, din cei 

17.148 mii lei, cât reprezintă datoria primăriei 

pentru acest an, 15.448 mii lei sunt numai 

dobânzile aferente împrumuturilor, iar restul 

comsioane. La apărare, aproape toată sume 

este destinată cheltuielilor de funcţionare. 



La ordine publică şi siguranţă naţională, 33.840 mii lei sunt bani doar pentru Poliţia Locală, în 

timp ce protecţia civilă şi protecţia contra incendilor reprezintă restul sumei. La învăţământ, al 

doilea capitol ca şi nivel de cheltuieli, după locuinţe, servicii şi dezvoltare publică, avem în plus 

aproximativ 16.000 mii lei. Cheltuielile de personal sunt în valoare totală de 207.900 mii lei iar 

ajutoarele sociale 8.043 mii lei. Bursele sunt şi ele în valoare de 43.000 mii lei. Pe niveluri de 

învăţământ, cei mai mulţi bani se duc la învăţământul secundar, 167.724 mii lei iar capitolul de 

alte cheltuieli au o valoare totală de 43.487 mii lei, bani unde nu ştim unde se vor duce. La partea 

de cultură, recreere şi religie, s-a mărit bugetul cu aproape 10.000 mii lei, adică exact suma 

destinată susţinerii cultelor. Servicile culturale primesc, în schimb, doar 3.048 mii lei.  

 În ceea ce priveşte asigurările şi asistenţa socială, aproape jumătate din bugetul de 182.329 

mii lei se duc pentru asistenţa socială în caz de invaliditate (114.317 mii lei). Restul sumelor se 

duc pe ajutoare sociale, asistenţă socială pentru familii şi copii sau alte cheltuieli. La locuinţe, 

servicii şi dezvoltare publică avem cel mai mare buget alocat, deşi la rectificare s-au scăzut aproape 

3.000 mii lei. Este singurul capitol unde sumele pentru dezvoltare depăşesc pe cele pentru 

funcţionare. Răspunsul este dat de faptul că banii se duc integral la reabilitarea blocurilor şi 

clădiririlor, vorbim de nu mai puţin de 409.880 mii lei. La transporturi şi protecţia mediului, din 

nou, majoritatea banilor din buget sunt pentru cheltuielile de funcţionare. 

 Ca şi concluzii, bugetul Primăriei sectorului 2 este un buget alcătuit din previziuni ce se 

vor dovedi greşite, în special la rubrica venituri, în timp ce cheltuielile sunt reprezentate de 

funcţionarea autorităţilor respective. Această rectificare demonstrează încă odată care sunt de fapt, 

priorităţile Primăriei dar şi modul cum sunt cheltuiţi banii publici, pe principiul iau de aici, dau 

acolo. Pentru lista de obiective de investiţii nu ar fi prea multe de zis, din totalul de 616.966 mii 

lei pentru 2017, peste 90% sunt sume destinate reabilitării termice a clădirilor şi blocurilor. 

Rămâne de văzut câte dintre acestea vor fi cu adevărat finalizate. 


