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Analiza proiectului de buget al municipiului București
pe anul 2023

INTRODUCERE

Primăria Municipiului București a publicat, pe site-ul instituției, proiectul de buget pentru
anul 2023 pe 13 ianuarie 2023. Articolul 39 din legea 273/2006, privind finanțele publice
locale, obligă autoritățile locale să definitiveze proiectele bugetului local în termen de 15
zile de la publicarea legii bugetului de stat în Monitorul Oficial al României. Anul acesta,
bugetul de stat a fost publicat în Monitorul Oficial în data de 19 decembrie 2022, ceea ce
a oferit timp autorităților locale să își definitiveze bugetele până la cel târziu 3 ianuarie
2023. Termenul de 15 zile de la publicarea bugetului local pentru dezbaterea publică, dar
și pentru depunerea unor eventuale contestații, oferă bucureștenilor timp până pe data
de 27 ianuarie să-și trimită propunerile de modificări bugetare. Dacă bugetele locale sunt
publicate în termen, acestea ar trebui aprobate și publicate, în urma contestațiilor, până la
cel târziu 2 februarie 2023.

În cazul Municipiului București, acest termen este ușor amânat, în urma publicării

întârziate a bugetului, până pe data de 11 februarie. Astfel, proiectul bugetului PMB a
venit cu o întârziere de 10 zile, față de termenul prevăzut de lege, însă este de departe
proiectul de buget publicat cel mai devreme în ultima decadă. Primăria nu a anunțat o
dezbatere publică pe marginea bugetului, însă Funky Citizens a solicitat acest lucru.

Analiza de față își propune să facă informațiile cuprinse în propunerea de buget pentru
2023 mai ușor de înțeles pentru cetățeni.

Știm că autoritățile locale au puține resurse pentru a oferi bugetul într-un format
prietenos pentru cetățenii care îl finanțează. Tocmai de aceea, credem că societatea
civilă are un rol important în accesibilizarea informațiilor bugetare pentru publicul larg și
pentru implicarea cetățenilor în prioritizarea cheltuirii banilor publici.

Cu toate acestea, au trecut deja niște ani buni de când România a devenit membră a
Open Government Partnership, care presupune măcar oferirea unor informații bugetare
într-un format deschis. De altfel, unele primării de sector din București deja fac eforturi
lăudabile în a publica informația într-un format accesibil și inteligibil, la fel și Primăria
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generală a Capitalei (o parte din informația privind proiectul de buget este prezentată în
format editabil, dar nu toată). De asemenea, 2023 este primul an în care PMB pune la
dispoziție o adresă de email dedicată pentru transmiterea observațiilor cetățenilor, un
prim pas către participare publică.

Analiza de față pornește de la proiectul de buget. Rămâne însă să vedem dacă bugetul
PMB va suferi vreo modificare în urma observațiilor cetățenilor și/ sau a amendamentelor
consilierilor generali.

SUMAR

Bugetul centralizat al Municipiului București se bazează pe venituri totale de 11.39
miliarde de lei și cheltuieli cu aceeași valoare. La fel ca în anul precedent, Primăria
Municipiului București prognozează un buget echilibrat, ieșit din zona de deficit bugetar.

Bugetele componente au cheltuieli împărțite astfel:
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Cea mai mare parte din cheltuieli, 65.95%, este alocată din bugetul local, urmat de
bugetul instituțiilor finanțate integral din venituri proprii, cu un procent de 21.12%. Cele
mai mici cheltuieli, 0.01% din valoarea totală a bugetului PMB, provin din fonduri externe
nerambursabile.

Cele mai mari cheltuieli ale PMB în 2023 sunt reprezentate subvențiile alocate în
proporție de 19.90% din bugetul total, adică peste 2,4 miliarde de lei care merg la
acoperirea diferențelor preț-tarif pentru energie termică și transport public. Pentru bunuri
și servicii se alocă 2,1 miliarde, iar cheltuielile de personal însumează puțin peste 2
miliarde de lei în 2023. Fondul de rezervă, dobânzile și asistența socială sunt printre
categoriile cu cele mai mici cheltuieli.
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INFORMAȚII ESENȚIALE DESPRE BUGETE LOCALE

Regulile spun că autoritățile locale vor prezenta un buget centralizat care e împărțit pe
patru categorii:

● bugetul împrumuturilor interne;
● bugetul fondurilor externe nerambursabile;
● bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri

proprii (de exemplu case de cultură sau teatre);

● bugetul local.
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BUGETUL CENTRALIZAT/ TOTAL

Bugetul total al Bucureștiului nu este doar cel administrat de Primăria Generală. Bugetele
sectoarelor sunt separate și aprobate autonom.

Din cele 6 primării de sectoare, doar primăria Sectorului 6 a publicat bugetul pe anul 2023
în format editabil. Primăria Sectorului 5 a publicat bugetul scanat, într-un format care nu
poate fi editat, textul nu poate fi căutat automat și nici selectat. Celelalte primării au
publicat fie PDF-uri scanate, fie complet digitale, în care textul poate fi selectat/ căutat, dar
nu și editat.

Excluzând Primăria Municipiului București, de cel mai buget se bucură Primăria Sectorului 4
(2,9 mld lei), urmată de Primăria Sectorului 1 cu 2,1 miliarde și de Primăria Sectorului 6 cu
puțin peste 2 miliarde de lei. Cel mai mic buget este înregistrat la sectorul 5, cu aproape
323 de milioane de lei.

De asemenea, este important de precizat că PMB are un buget centralizat în care sunt
incluse, pe lângă bugetul local, și alte tipuri de bugete. Cel mai important pe lângă bugetul
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local (ca valoare) este bugetul instituțiilor finanțate parțial sau integral din venituri proprii (1
mld lei).

Analiza noastră se concentrează doar pe bugetul administrat de Primăria Municipiului
București, de departe cel mai mare dintre acestea – bugetul general centralizat ajunge la
cheltuieli de 11,393,740,000.00 lei, cu deficit de 0% față de veniturile prognozate. Bugetul
general centralizat al municipiului Bucureşti cuprinde patru categorii majore de bugete,
repartizate astfel:

Notă:

Între bugete apar transferuri de sume în valoare de 876 milioane lei.

Analiza se va concentra în continuare pe bugetul local, cel în care se duc cei mai mulţi
dintre banii cetăţenilor. De asemenea, din acesta sunt realizate și transferurile către
instituțiile finanțate integral sau parțial din venituri proprii.

BUGETUL LOCAL

Cifrele avansate pentru bugetul pe 2023 nu sunt susținute de contextul macroeconomic
actual. Creșterea produsului intern brut este prognozată, pentru București, la 2,7% față de
anul precedent, conform Comisiei Naționale de Prognoză. PMB estimează că își va majora
atât veniturile, cât și cheltuielile totale, cu 28,5% față de anul precedent. Totuși, Banca
Națională a României estimează, la nivel de țară, o rată a inflației în medie de 12,4% pentru
anul 2023, ceea ce justifică creșterea bugetului Primăriei.
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VENITURI
Valoarea totală a veniturilor bugetului local al Primăriei Generale a Municipiului București
este de 8,09 mld lei. Cea mai mare sumă provine din veniturile curente (6 mld lei), iar
veniturile din capital însumează puțin peste 350 milioane lei. Subvențiile primite de la
bugetul de stat sunt în valoare de 680 milioane lei, o sumă de 2,4 ori mai mare față de
subvențiile în bugetul prognozat pentru anul 2022. În realitate, în 2022, subvențiile venite
de la stat au însumat, la sfârșitul lunii noiembrie, 28,829,841 lei, o sumă de aproape 10 ori
mai mică față de prognozele inițiale. Astfel, PMB estimează că va primi subvenții de 23,5
ori mai mari decât sumele înregistrate în anul precedent.
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Veniturile curente se împart în venituri fiscale (4,974,508 mii lei) și venituri nefiscale
(1,093,683 mii lei). Veniturile fiscale se împart, la rândul lor, pe subcategorii, după cum
urmează:

Istoricul veniturilor PMB arată că în bugetul general au fost preferate estimări optimiste la
începutul anului, care permiteau o alocare mai mare a cheltuielilor.

Aceste estimări optimiste duc întotdeauna la rectificări bugetare, pentru că Legea privind
finanţele publice locale 273/2006 prevede la Art. 14 (7) „În situaţia în care gradul de
realizare a veniturilor proprii programate în bugetele prevăzute la art. 1 alin. (2) în ultimii 2
ani este mai mic de 97% pe fiecare an, ordonatorii de credite fundamentează veniturile
proprii pentru anul curent cel mult la nivelul realizărilor din anul precedent.”
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Pericolul unei supra-evaluări a veniturilor este acela că duce la o politică bugetară
iresponsabilă, angajându-se cheltuieli care nu vor avea o bază de acoperire reală în ceea
ce ţine de resurse disponibile. Aceasta se poate traduce atât în arierate, cât şi într-un
deficit bugetar mai mare decât cel prognozat.

CHELTUIELI
Cheltuielile totale din bugetul local pe 2023 sunt estimate la 8.091.745.000 lei, în creştere
cu peste 2.33 miliarde lei faţă de bugetul inițial din 2022. Distribuţia cheltuielilor bugetului
local indică trei mari direcţii în care se duc resursele Bucureştiului: subvențiile pentru
acoperirea diferenței de preț și tarif (30,17%); proiectele cu finanțare din Fonduri Externe
nerambursabile postaderare (19,18%); transferuri între unități ale administrației publice
(10,83%).
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În ceea ce privește domeniile prioritare, cele mai mari sume alocate sunt îndreptate către
transporturi (30,91%) și către cultură, recreere și religie (7,18%).
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CHELTUIELI ÎMPĂRȚIRE PE INSTITUȚII
După cum este și firesc, majoritatea banilor din bugetul local se duc către aparatul
propriu al PMB, însă 2.048.973.000 lei sunt transferate către instituțiile din subordine:

Cea mai mare sumă din acest fond este alocată Administrației Spitalelor și Serviciilor
Medicale - București (607 milioane lei), urmată de Direcția Generală de Asistență Socială
a Municipiului București (414 milioane) și de Administrația Străzilor (220 milioane lei)
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BUGETUL PROPRIU AL PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Valoarea totală a cheltuielilor din bugetul propriu al municipiului București ajunge la
8,091,754,000 lei. Sumele sunt alocate astfel, în funcție de domeniu și de natura
cheltuielilor:

SERVICII PUBLICE GENERALE
AUTORITĂȚI EXECUTIVE (funcționarea primăriei) - 552,152,000 lei
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Cea mai mare sumă de bani alocată către funcționarea primăriei se duce către bunuri și

servicii (38.03%), urmată de cheltuielile de personal (27.14%). Suma alocată bunurilor și

serviciilor este împărțită astfel:

Cele mai mari sume pentru categoria de bunuri și servicii sunt alocate către: alte
cheltuieli (132 milioane); bunuri și servicii (48,6 milioane) și reparații curente (12.38
milioane).
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Categoria „alte cheltuieli” din fondurile alocate pentru bunuri și servicii de funcționare a
primăriei are alocate în total 132 milioane de lei. Peste 98% din această sumă este
bugetată pentru „alte cheltuieli cu bunuri și servicii”. Această este urmată de o sumă de 1
milion de lei, care reprezintă numai 0,76% din valoarea totală alocată acestui indicator,
bani ce vor fi direcționați către plata chiriilor.

Cheltuielile de personal se împart în 3 mari categorii: cheltuieli salariale în bani (144
milioane), cheltuieli salariale în natură, adică voucherele de vacanță (1,8 milioane) și
contribuțiile asiguratorii pentru muncă (3,5 milioane). Cheltuielile salariale în bani se
împart astfel:
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Așa cum este de așteptat, cele mai mari sume de bani sunt direcționate către salariile de
bază (83,13%). Această categorie este urmată de sporurile pentru condițiile de muncă,
care reprezintă 9% din totalul cheltuielilor salariale în bani.

ALTE CHELTUIELI PENTRU SERVICII PUBLICE GENERALE
Pe lângă funcționarea propriu-zisă a primăriei, la același capitol mai regăsim sume, în
valoare totală de 65 milioane lei, alocate pentru:
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APĂRARE, ORDINE PUBLICĂ ȘI SIGURANȚĂ NAȚIONALĂ

APĂRARE – 845,000 lei
Sumele de la acest capitol sunt alocate în mare parte pentru construcții, în procent de
peste 59% (subcategorie încadrată la „active nefinanciare”), urmate de bunuri și servicii
(24,85%).
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ORDINE PUBLICĂ ȘI SIGURANȚĂ NAȚIONALĂ - 78,833,000 lei
Acest buget se împarte între poliția locală (67,5 milioane) și protecția civilă și protecția
împotriva incendiilor (11,27 milioane).

CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE
ÎNVĂȚĂMÂNT - 57,024,000 lei
Acest buget se împarte între învățământul secundar (6 mii lei) și către alte cheltuieli în
domeniului învățământului (57,018,000 lei). Această ultimă categorie cuprinde cheltuieli
de bunuri și servicii, transferuri către instituțiile publice și rambursări de credite. Din suma
de 6 mii de lei alocată învățământului secundar, 5 mii sunt alocați învățământului
secundar inferior, iar restul de bani celui superior.
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SĂNĂTATE - 608,895,000 lei
Această sumă reprezintă doar valoarea alocării din bugetul PMB pentru spitalele aflate în
subordinea sa, acestea fiind suplimentate, de sumele care vin din contractele cu Casa de
asigurări sociale de sănătate și cu Direcția de Sănătate Publică. Adițional acestui buget
pentru investițiile efectuate direct din bugetul PMB, spitalele mai sunt finanțate și prin
Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale.

Aproape tot bugetul PMB (608,144,000 lei) alocat pentru sănătate merge către:

● cheltuieli de personal (150,324,000 lei),
● bunuri și servicii (38 milioane),
● transferuri (117 milioane),
● proiecte din fonduri externe nerambursabile 2014-2020 (82,522,000 lei)
● active nefinanciare (218 milioane), însemnând:

○ construcții - 171 milioane;
○ mașini, echipamente și mijloace de transport - 45 milioane;
○ alte activi fixe - 1,8 milioane;

● rambursarea împrumuturilor UE - 20 mii lei.

CULTURĂ, RECREERE ȘI RELIGIE - 580,917,000 lei
Peste jumătate din această sumă (346,5 milioane) este alocată serviciilor culturale, 191
milioane sunt distribuite către serviciile recreative și sportive, serviciile religioase primesc
30 de milioane, iar pentru alte servicii sunt alocate 12,4 milioane de lei.
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Cea mai mare sumă alocată acestui capitol este reprezentată de serviciile culturale, cu
un procent de peste 59%. În acest sens, cele peste 346 de milioane de lei sunt distribuiți
astfel:
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Instituțiile publice de spectacole și concerte primesc cea mai mare sumă de bani alocată
categoriei „servicii culturale”. Astfel, din suma totală de 213,89 milioane lei alocată, 207,4
milioane reprezintă transferurile directe către aceste instituții, restul de bani (2,1 milioane)
fiind alocați pentru construcții.
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SERVICII ȘI DEZVOLTARE PUBLICĂ, LOCUINŢE, MEDIU ȘI APE
LOCUINȚE, SERVICII ȘI DEZVOLTARE PUBLICĂ - 322,755,000 lei
Cele mai multe cheltuieli de la acest capitol sunt destinate iluminatului public și
electrificărilor (39,83%). Categoria „locuințe” are alocate 31,80 din fondurile acestui
capitol și presupun, printre altele: fonduri pentru materiale de curățenie, fonduri de
funcționare, reparații, dar și cheltuieli de personal, ajutoare sociale și despăgubiri civile.
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PROTECȚIA MEDIULUI - 469,556,000 lei
Domeniul protecției mediului se împarte în mai multe categorii principale: reducerea și
controlul poluării; salubritate și gestionarea deșeurilor; canalizare și tratarea apelor
reziduale; alte servicii în acest domeniu. Fondurile sunt împărțite astfel:

Astfel, subdomeniul canalizării și tratării apelor reziduale primește peste 73% din
fondurile totale alocate protecției mediului. În acest caz, cei mai mulți bani sunt alocați
către programele din Fondul de Coeziune (FC), în valoare totală de 333,87 milioane lei.
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ACȚIUNI ECONOMICE
ENERGIE TERMICĂ - 2,148,316,000 lei
Acest domeniu este, după transporturi, cel mai bine finanțat, dintre toate cele prezentate,
cu o sumă de peste 2 miliarde de lei alocată. Totuși, peste jumătate din acești bani (1,1
miliarde) sunt bugetați pentru subvențiile de acoperire a diferențelor de preț și tarif.
Următoarea cea mai mare sumă alocată acestui domeniu este reprezentată de
cheltuielile pentru programele din Fondul de Coeziune, în valoare totală de peste 506
milioane de lei.

TRANSPORTURI – 2,501,318,000 lei
Cea mai mare parte dintre fondurile alocate acestui domeniu vor merge către transportul
rutier în comun - mai exact 2,03 miliarde de lei. Din această sumă, peste jumătate din
bani sunt alocați pentru subvenții, iar o altă parte (aproape 623 milioane) pentru
programe din fondurile externe nerambursabile, aferente cadrului financiar 2014-2022.
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Pentru străzi se alocă 470,405,000 lei, bani împărțiți în: cheltuieli de personal (23
milioane), bunuri și servicii (96,9 mil lei), asistență socială (330 mii lei), iar restul alte
cheltuieli.

INVESTIȚII

Prognoza investițiilor Primăriei Municipiului București pentru anul 2023 este de 2,4
miliarde de lei, dintre care 2,2 miliarde sunt alocate din bugetul local, 85 de milioane din
credite externe, iar 111,8 milioane din credite interne.

Există trei categorii principale de investiții, pentru care fondurile sunt împărțite astfel:
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Cea mai mare sumă (peste 81%) este alocată pentru continuarea unor investiții începute
în anii precedenți. Pentru investițiile noi se alocă 278 de milioane de lei, mai exact 11,56%
din bugetul total. Categoria „alte cheltuieli de investiții” presupune următoarele
subcategorii, finanțate astfel:
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Alocarea investițiilor pe domenii arată astfel:

Bucureștiul va investi, în 2023, cei mai mulți bani în transporturi - în procent de 43.47%
din toți banii alocați pentru cheltuielile de investiții. Această categorie este urmată
investiții în combustibili și energie, cu 34.22%, și de protecția mediului - cu 19.75%.

Învățământul se află pe ultimul loc în acest clasament, cu un procent apropiat de 0%,
suma alocată fiind de 6000 lei. Pe locul 2 este apărarea, cu 0,03%, având alocate pentru
2023 sume în valoare totală de 5,5 milioane de lei pentru investiții. Aproape toți banii
(5,4 milioane) sunt distribuite pentru continuarea unei investiții începute în anii anteriori, și
anume consolidarea și amenajarea sediului administrativ „Centrul Militar Zonal”. Restul
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cheltuielilor de investiții vor fi alocate pentru mașini, echipamente și mijloace de transport
(36 mii lei); mobilier, aparatură birotică și alte active corporale (33 mii lei); alte active fixe
(66 mii lei).

Fondurile alocate pentru protecția mediului se împart în:

● reducerea și controlul poluării - credite bugetare în valoare totală de 47,979,000
lei;

● Salubritate - valoare totală de 10.000 lei;
● Colectarea, tratarea și distrugerea deșeurilor - 34.000 lei;
● Canalizarea și tratarea apelor reziduale - 419,261,000 lei;

Cel mai mare fond, alocat pentru canalizarea și tratarea apelor reziduale, este
reprezentat, printre altele, de următoarele proiecte:

● Finalizarea stației de epurare Glina, reabilitarea principalelor colectoare de
canalizare și a canalului colector Dâmbovița (Caseta) în Municipiul București -
Etapa II - credite bugetare de 357,287,000 lei

● Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în zonele: Ghidigeni,
Olteniței, Cheile Turzii, Henri Coandă - 61,974,000 lei

Investițiile din domeniul transporturilor se împart în:

● Transport în comun - 772,788,000 lei. Printre proiecte se numără:
○ Proiect de achiziție a 100 de tramvaie, 100 de autobuze electrice și Vasile

Milea: 63 milioane lei
○ Modernizare și dotare linia de tramvai nr. 21: 84,8 mil lei
○ Modernizare și dotare linia de tramvai nr. 25: 84,8 mil lei
○ Modernizare și dotare linia de tramvai nr. 32: 84,8 mil lei
○ Modernizare și dotare linia de tramvai nr. 41: 22,2 mil lei
○ Achiziționare autobuze electrice pentru traseele 312, 313, 368, 385:

105,276,000 lei
● Străzi - 255,943,000 lei. Printre proiecte se numără:

○ Prelungirea Ghencea Domnești și Supralărgire Bd. Ghencea și Str. Brașov și
terminal tramvai 41: 64,7 milioane

○ Pasaj Doamna Ghica: 55 milioane

Proiect derulat de:
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CONCLUZII

Primăria Generală a Municipiului București prognozează un buget echilibrat, ieșit din
zona de deficit bugetar, similar bugetului pentru anul 2022. Anul acesta, peste jumătate
din cheltuieli vor fi realizate din bugetul local.

Cea mai mare sumă alocată de Primărie va fi direcționată către acoperirea diferențelor de
preț-tarif pentru energie termică și transport public, respectiv 2,4 miliarde lei.

Creșterea veniturilor Primăriei, față de anul anterior, atinge 28,5 procente. În ciuda
creșterii economice mici (2,7% la nivel de București), rata inflației (peste 12% la nivel de
țară) poate justifica aceste valori mărite.

Bugetul local va avea venituri prognozate de 8,09 miliarde de lei. Cea mai mare sumă
alocată instituțiilor din subordinea Primăriei va fi direcționată către Administrația
Spitalelor și Serviciilor Medical - București.

În ceea ce privește capitolul investiții, cele mai mari sume sunt alocate domeniului
transportului, în mare parte pentru proiectele de modernizare și dotare a transportului în
comun. Cele mai mici sume sunt direcționate către învățământ și apărare.

Astfel, Primăria Generală a Municipiului București are un buget optimist, lipsit de deficit
bugetar și plin de investiții de modernizare a capitalei și de îmbunătățire a calității vieții
cetățenilor.

Proiect derulat de:
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