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Acest material a fost realizat de Asociaþia Pro
Democraþia club Braºov cu spijinul organizaþiei National
Endowment for Democracy, în cadrul programului
DIALOG.

Asociaþia Pro Democraþia este o organizaþie
neguvernamentalã, non-profit ºi nepartizanã, cu caracter
civic, a cãrei misiune este întãrirea democraþiei în România
prin stimularea participãrii civice.

Dreptul de autor:
Aparþine Programului DIALOG. Atât publicaþia, cât ºi

fragmente din ea nu pot fi reproduse fãrã acordul
organizaþiilor membre ale reþelei DIALOG.

“Un exerciþiu permanent de democraþie”

Mulþumim pentru sprijinul acodat Serviciului Buget
din cadrul Primãriei Municipiului Braºov ºi Regiei
Autonome de Transport Braºov pentru promptitudinea
cu care ne-au furnizat informaþiile.

Realizatori pliant:

Graficã: Rãzvan Furnicã
Tehnoredactare ºi design: Andreea Stinghe

Staff:
Coordonator local: Horaþiu Iancu
Asistent proiect: Andreea Stinghe

ROMÂNIA
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Unde se duc banii contribuabilului
braºovean, când se duc......

Ce vã oferã acest
pliant?

O mai mare
transparenþã legatã de
cheltuielile fãcute din
bugetul local

“Administrare eficientã prin participare
publicã” - etapa III

Este proiectul în cadrul cãruia este editat acest
pliant. Proiectul este coordonat de Fundaþia
Comunitãþii Sibiu, iar în Braºov este coordonat de
Asociaþia Pro Democraþia.

Acest proiect are urmãtoarele obiective:
• îmbunãtãþirea competenþelor / abilitãþilor a 5
funcþionari publici ºi consilieri locali în 6 oraºe DIA-
LOG (Adjud, Braºov, Cisnãdie, Focºani, Miercurea
Ciuc, Sibiu) referitor la implementarea Legii 52/2003
privind transparenþa decizionalã în administraþia
publicã localã ºi a Legii 544/2001 privind liberul
acces la informaþiile de interes public;
• creºterea nivelului de informare a 1000 de
cetãþeni/oraº în ceea ce priveºte Legea 52/2003, Legea
544/2001 ºi modul de elaborare ºi execuþie bugetarã
pentru cele 6 oraºe DIALOG;
• asigurarea, trimestrial, a consultãrii publice cu
privire la deciziile locale de interes public în cele 6
oraºe DIALOG.

Proiectul “Administrare eficientã prin participare
publicã” este implementat în cadrul Programului DIA-
LOG în 6 oraºe din România de cãtre 3 organizaþii
membre ale reþelei DIALOG: Asociaþia Pro
Democraþia club Braºov, Fundaþia Comunitãþii Sibiu
ºi Asociaþia pentru Parteneriat Comunitar Focºani.
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O perspectivã asupra

Autoritati publice

Mediu si ape

Siguranta si ordine
publica

Alte actiuni 
economice

Cheltuieli 
social - culturale

Servicii de 
dezvoltare

 publica si locuinte

Actiuni economice

Alte actiuni

Fonduri de rezerva
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cheltuielilor din
bugetul local

 61,38 miliarde lei

30 miliarde lei

560,86 miliarde lei
9,40 miliarde lei

63,83 miliarde lei

117,63 miliarde lei

76,87 miliarde lei

2,39  miliarde lei

33,41 miliarde lei

0,55 miliarde lei
12,71 miliarde lei
0,01 miliarde lei

0,7  miliarde lei

60,29 miliarde lei
24,27 miliarde lei
51,58 miliarde lei
14,20 miliarde lei
0,73 miliarde lei

364,58 miliarde lei

92,70 miliarde lei

130,67 miliarde lei

754,61 miliarde lei
28,95 miliarde lei

110,67 miliarde lei

126,98 miliarde lei

137,9 miliarde lei

  2,7 miliarde lei

5,4 miliarde lei

 53,6 miliarde lei

 40,2 miliarde lei

279,10 miliarde lei

92,99 miliarde lei

671,94 miliarde lei

86,83 miliarde lei

91,26 miliarde lei

133,11 miliarde lei

  3,1 miliarde lei

  3,1 miliarde lei

58,1 miliarde lei

 241,15 miliarde lei  189,4 miliarde lei

 39,8 miliarde lei
 78,12 miliarde lei

 76,02 miliarde lei

19,48 miliarde lei

 255,86 miliarde lei

91,61 miliarde lei
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Categoriile de cheltuieli efectuate la bugetul local
Braºov pentru perioada 1 ianuarie - 31 decembrie 2004
sunt:

Cheltuieli pentru salarii 479,5 miliarde lei
Materiale ºi servicii 322,7 miliarde lei
Subvenþii 411,5 miliarde lei
Transferuri   76,6 miliarde lei
Investiþii 185,7 miliarde lei

Autoritãþi publice
 92,99 mld. lei pânã la 31 dec. 2004

Acestea sunt
cheltuieli alocate pentru
salariile   unui numãr de
330 persoane angajate
din  cadrul aparatului
administrativ, Primãria
Municipiului Braºov din
care 232 sunt funcþionari
publici, 94  persoane
angajate cu contracte de
colaborare ºi 4 persoane
angajate pe perioada
determinatã.

O parte din aceste sume sunt cheltuielile de
personal (42,21 mld. lei), cheltuieli de întreþinere ºi
dotare a acestor instituþii precum ºi participarea
personalului la cursuri de specializare ºi
perfecþionare.

Autoritãþi publice
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Cheltuieli social-culturale

Învãþãmânt
 671,94 miliarde  lei pânã la 31 decembrie 2004

din care subvenþia de la bugetul de stat este de
495,16 mld. lei

Din bugetul local sunt alocate sume care sã
asigure condiþii optime de desfãºurare a procesului
de învãþãmânt. Sunt cuprinse cheltuieli  pentru
salarizarea a 4395 persoane, pentru materiale ºi
servicii de întreþinere ºi gospodãrire (încãlzit, iluminat,
apã, canal, salubritate, poºtã, telefon, radio, furnituri
de birouri, materiale pentru curãþenie, alte materiale
ºi servicii cu caracter funcþional), pentru bursele
elevilor,  pentru subvenþionarea cãminelor ºi
cantinelor pentru elevi ºi pentru investiþii.

În administrarea
Primãriei sunt un numãr de
110 centre de învãþãmânt:
56 de grãdiniþe unde sunt
înscriºi 6.309 copii, 28 de
ºcoli generale care cuprin
un numãr de 20.815 elevi
ºi 26 de licee ºi grupuri
ºcolare unde sunt înscriºi
18.694 elevi.

Costul suportat de
pãrinþi la grãdiniþe

reprezintã 98,7%, iar subvenþia de la bugetul local
reprezintã 1,7%.

Lucrãri de reabilitare la unitãþile de învãþãmânt
în 2004:
• C.T. Remus Rãduleþ (program RICOP, 2003-2005),
reabilitare parter cãmin elevi - 120.000 Euro
• Lic. A. Mureºianu (RICOP-Primãria Braºov, 2003-
2004), modernizarea internatului - 205.000 Euro
• C.N. A. Bârseanu (PHARE, 2004-2005),
modernizare infrastructurã-147.000 Euro, Etapa I
• C.T. Maria Bãiulescu (PHARE, 2004-2005),
reabilitare corp A ºi B - 137.175 Euro, Etapa I
C.T. Mircea Cristea (PHARE, 2004), reabilitare sãli
de clasã - 186.000 Euro
• ªc. gen. Nr. 5 (Banca Mondialã, 2004), reabilitare
corp B - 135.000 Euro

Valoarea investiþiilor în anul 2004 se ridicã la
21 mld. lei.
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Cheltuieli social-culturale

Culturã
86,83 miliarde lei pânã la 31 decembrie 2004

Opera
Opera a asigurat 114 de

reprezentaþii (operã, balet,
concert) din care 34 au fost
turnee în strãinãtate,  pentru
un numãr de 34.521  de
spectatori.

Costul mediu pentru
spectacol se ridicã la  328,47
mil lei din care 310,94 mil

lei sunt suportaþi de cãtre oraº, 17,52 mil lei din
veniturile proprii ale instituþiei.

Teatrele
Teatrul “Sicã Alexandrescu” a susþinut  197

reprezentaþii, din care 13 turnee, pentru 23.505
spectatori.

Costul mediu pentru o reprezentaþie este de
100,67 mil lei, din care 166 mil lei  suportaþi de
utilizator,  840,69 mil lei  de municipiul Braºov.

Teatrul pentru copii “Arlechino” a susþinut 295
reprezentaþii, pentru 14.785 spectatori.

Costul mediu pentru o reprezentaþie este suportat
în proporþie de  91,87% de cãtre oraº,  restul de
8,13 % fiind suportat de spectatori.

Filarmonica
Filarmonica Gheorghe Dima asigurã  82

reprezentaþii, pentru 17196 spectatori.
Costul mediu pentru o reprezentaþie este de  290

mil lei din care   15 mil lei suportaþi de utilizator,
275 mil lei de municipiul Braºov.
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Cheltuieli social-culturale

Sãnãtate
 20,28 miliarde lei pânã la 31 decembrie 2004

Bugetul pentru sãnãtate
asigurã cheltuielile materiale
ºi servicii pentru Centrul de
transfuzie sangvinã Braºov,
drepturile donatorilor de sânge
ºi sursele pentru funcþionarea
a 5 creºe ale Spitalului de
Pediatrie.

Pânã la data de 31
decembrie 2004 s-au înregistrat

9.928  donatori de sânge. Pentru donatori,
municipalitatea asigurã alimente în ziua donãrii ºi
bonuri valorice de 300.000lei / donare.

Asistenþã socialã
91,26 miliarde lei pânã la 31 decembrie 2004

Din acest capitol se
acordã alocaþii pentru
familii monoparentale ºi
alocaþii complementare,
drepturile bãneºti a 700
asistenþi personali ai
persoanelor cu handicap
care se ridicã la 32,31 mld.
lei, cheltuielile de transport
ale persoanelor cu handicap constând în 3.170
abonamente de transport.
În 2004 au beneficiat de ajutor social 1000 persoane,
cuantumul ridicându-se la suma de 6,36 mld. lei.

Din banii colectaþi la bugetul local se asigurã
funcþionarea:
• Cãminului de bãtrâni Constantin Lacea care
îngrijeºte 105 persoane (8,01 mld lei);
• Centrului de asistenþã comunitarã pentru
persoane vârstnice: centrul de zi - 206 persoane,
ingijire la domiciliu - 89 persoane;
• Centrului pentru persoane fãrã adãpost: 52
persoane/zilnic ºi pentru noapte ºi 40 persoane zilnic
doar pentru centrul de zi;
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• Casa Soarelui pentru copiii cu sindromul Down
unde sunt îngrijiþi 10 -12 de copii cu nevoi speciale
• Cantina de ajutor social deserveºte 196 de
beneficiari/lunã (5,05 mld.lei).

Servicii de
dezvoltare publicã ºi
locuinþe
 484,88 miliarde lei pânã la 31 decembrie 2004

În cadrul acestui capitol se asigurã cheltuielile
de personal pentru serviciile descentralizate ale
municipiului: Direcþia Fiscalã, Serviciul Public
Patrimoniu ºi Serviciul de Gestionare al Câinilor fãrã
Stãpâni.

În cadrul acestui capitol sunt incluse ºi
cheltuielile pentru : iluminatul public, salubritate,
parcuri ºi zone verzi, locuinþe, centrale, puncte
termice ºi canalizare

Iluminatul public
 39,8 miliarde lei pânã la 31 decembrie 2004

Se finanþeazã energia
electricã consumatã pentru
iluminatul public al municipiului,
cheltuieli legate de întreþinerea
reþelelor stradale, precum ºi
investiþii privind iluminatul
clãdirilor publice.
Reþeaua se întinde pe 265,5 km
lungime ºi 31 intersecþii echipate
cu semafoare. În 2004 au fost
echipate 2  intersecþii cu
semafoare.

Oraºul a achiziþionat corpuri
de iluminat în valoare de 2,60 mld. lei.  Întreþinerea
sistemului de iluminat s-a ridicat la 9,52 mld. lei.
Consumul de energie electricã se ridicã la 8.405
MW/orã ºi  costã oraºul 26,31 mld lei.

Servicii de dezvoltare publicã
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Servicii de dezvoltare publicã

Salubritate
 78,12 miliarde lei pânã la 31 decembrie 2004

Sunt finanþate lucrãri de
salubrizare  ºi anume:
salubrizarea cãilor publice,
canal pluvial – gunoi de
scurgere, deratizare,
deszãpezirea cãilor publice,
etc. Suprafaþa care trebuie
salubrizatã este de 3.071.904
mp din care 2.239.565 mp
carosabil ºi 832.339 mp trotuar. Numãrul de strãzi
sunt 607 ºi au o lungime de 293.352 m.
Costurile de dezãpezire se ridicã la 49 mld. lei pentru
sezonul ian-mar 2004 ºi dec-nov 2004. Firmele
contractate pentru salubrizare: Cibin, Comprest,
Consal ºi Vectra.

Parcuri ºi zone verzi
19,48 miliarde lei pânã la 31 decembrie 2004

Cheltuieli legate de întreþinerea  grãdinilor
publice, parcurilor (2.193 ari) ºi zonelor verzi. S-a

cosit o suprafaþã de 1.488 ari
în parcuri ºi scuaruri ºi s-au
toaletat 140.000 m de garduri
vii. Astfel, s-au cheltuit 1,2 mld
lei pentru 2 etape de deratizare
ºi 3 etape de dezinsecþie ºi 0,43
mld lei  pentru tratamente
fitosanitare. S-a achiziþionat
material dendrofloricol în
valoare de 1,72 mld lei.
Tãierea arborilor s-a ridicat la
suma de 2,28 mld lei.
Totodatã au fost amenajate noi

zone verzi, parcuri ºi scuaruri care au costat bugetul
local 4,4 mld lei.

La acest capitol intrã ºi amenajarea ºi întreþinerea
locurilor de joacã. În 2004 s-au amenajat 35 de
locaþii de joacã ºi au fost reparate 22 de astfel de
locaþii. Reparaþiile la locurile de joacã s-au ridicat
la suma de 3,7 mld lei, achiziþia de mobilier urban
la suma de 3 mld lei, iar repararea bãncilor ºi
jardinierelor la suma de 1,6 mld lei.
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Servicii de dezvoltare publicã

Centrale, puncte termice ºi
canalizare
255,86 miliarde lei pânã la 31 decembrie 2004

Din bugetul local se
acoperã diferenþele de preþ ºi
tarif pentru energia termicã.
Pânã la 31 decembrie au fost
acordate subvenþii pentru
încãlzire din care 182,8 mld
lei constituie subvenþia de la
bugetul de stat.

Alte acþiuni privind
dezvoltarea publicã
91,61 miliarde lei pânã la 31 decembrie 2004

În cadrul acesti subcapitol se finanþeazã
cheltuielile Direcþiei Fiscale, ale Serviciului Public
Gestionare Animale, Serviciului Public Pieþe,
Salvamontul, Grãdina Zoologicã, lucrãri de deratizare
ºi dezinsecþie ºi alte investiþii.

Ecarisaj
5,96 miliarde lei pânã la 31 decembrie 2004

Serviciul de gestionare al
câinilor fãrã stãpân  este un
serviciu care se ocupã cu
adunarea câinilor fãrã stãpân
din municipiul Braºov dar ºi
cu adãpostirea animalelor
confiscate de la cetãþenii care
circulã ilegal pe strãzile
municipiului Braºov. În anul

2004 serviciul a adunat 4.930 câini ºi 15 cai  în
adãpostul S.C. Ferma Stupini UTB S.A.
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Acþiuni economice

Grãdina zoologicã
Are în îngrijire un numãr de  260 de animale.

Pânã la data de 31 decembrie 2004 s-a întregistrat un
numãr de  74.936 vizitatori. Costul unui bilet este
de  5.000 lei pentru copii ºi 10.000 lei adulþi.

Subvenþia acordatã de cãtre oraº se ridicã la
93,46%, fondurile fiind folosite pentru plata salariilor
a 18 angajaþi ºi cheltuieli materiale ºi de întreþinere,
restul cheltuielilor fiind acoperite din vânzarea de
bilete.

Transportul în comun
374,26 miliarde lei pânã la 31decembrie 2004

Transportul în comun în Municipiul Braºov
este asigurat de Regia
Autonomã de Transport
Braºov, care la data de
30.04.2005 avea în dotare
145  autobuze, 122
troleibuze ºi 29 tramvaie.
Acestea acoperã 675,15
km  prin 47  linii de
transport, din care 4 linii
de transport au fost
înfiinþate în 2004.
Din evidenþele RAT Braºov
reiese cã în anul 2004 au
fost realizate 73.036.651
cãlãtorii.

Gradul de subvenþionare a serviciului public de
transport (în scãdere din an în an) în comun urban s-
a ridicat la 26,17% din totalul veniturilor, ceea ce
înseamnã cã cetãþeanul suportã aproximativ 74 %
din costul cãlãtoriei iar Consiliul Local 26%. Din
subvenþia alocatã de 86,15 mld. lei s-au achiziþionat
30 autobuze în leasing.
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Acþiuni economice; Alte acþiuni

Întreþinerea ºi repararea
strãzilor

 241,16 miliarde lei pânã la 31
decembrie 2004

Municipalitatea  întreþine,
reparã ºi reabiliteazã strãzi
modernizate ºi nemodernizate
ºi investeºte pentru construirea
de strãzi noi. În 2004 au fost
reparate ºi reabilitate 67 strãzi
(jumatate faþã de 2003).  Astfel,
au fost asfaltaþi 244.992 mp
trotuare, 17.268 mp carosabil,

6.200 mp pavaj trotuare, 2.500 mp îmbrãcãminþi
beton ºi s-a achiziþionat material de frezare pentru
10.000 mp.  S-au pietruit 6.500 mp ºi s-a folosit
metoda de reciclare la cald pe o suprafaþã de
121.408 mp.

Protecþia civilã
3,1 miliarde lei pânã la 31 decembrie 2004

Acest serviciu asigurã
intevenþii în caz de dezastre
naturale, catastrofe etc.

În anul 2004, acest
serviciu a organizat un
exerciþiu de protecþie civilã.

Pânã la 31 decembrie
2004 au fost înregistrate
cheltuieli administrative ºi
de personal, cheltuieli de investiþii pentru staþii de
emisie recepþie, sirene ºi alte dotãri necesare
intervenþiilor sau exerciþiilor pregãtitoare pentru
populaþia municipiului.
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Fondul de rezervã
58,1 miliarde lei pânã la 31 decembrie 2004

Din fondul de rezervã pe anul 2004 s-au finanþat
acþiuni care promoveazã imaginea municipiului
Braºov în þarã ºi strãinãtate, precum ºi sprijinirea
tinerilor de elitã ºi a tinerilor braºoveni în general.

Astfel:

Participarea la concursuri naþionale ºi
internaþionale

• Concursul Naþional
de matematicã Laurenþiu
Duican 45 mil. lei - prin
HCL 105/2004
• Concursul intern de
programare “American
Computer Science League”
- Lic. Dr. I. Meºotã, Colegiul
de Informaticã Grigore
Moisil, Colegiul Naþional
Andrei ªaguna - 533 mil. lei
prin HCL 187/2004.

• Fondul  muzical pentru sprijinirea tinerilor de
elitã în vederea deplasãrii ansamblului coral
Transilvania al Liceului de Artã - 51,96 mil lei prin
HCL 267/2004
• Ziua Tineretului Braºovean, eveniment organizat
de Liga Femeilor - 31 mil. lei - HCL 284/2004

Menþionãm cã pentru promovarea ºi dezvoltarea
turismului Braºovean, Municipiul Braºov a primit o
subvenþie de la bugetul de stat în valoare de 0,55
mld. lei pânã la 31 dec 2004

Fondul de rezervã



Cum s-au cheltuit banii
Municipiului Brasov

Publicat în 2005, Braºov, ROMÂNIA

Asociaþia Pro Democraþia club Braºov
str. M. Sadoveanu nr. 3, Braºov

Tel. / fax: 0268 / 410192 sau 475992
E-mail: apdbv@brasovia.ro


