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Rectificare bugetara: DGAS, CSMB si Spitalul Carol Davila vor beneficia de cele
mai mari cresteri
Consilierii generali ai Capitalei au aprobat, luni, proiectul de rectificare a bugetului propriu al Municipiului
Bucuresti, iar institutiile care vor beneficia de cresterile cele mai importante sunt Directia Generala de
Asistenta Sociala, Clubul Sportiv Municipal Bucuresti, Spitalul Clinic de Nefrologie 'Dr. Carol Davila' si
Spitalul Clinic de Psihiatrie 'Prof. Dr. Al. Obregia'.
Astfel, bugetul Directiei Generale de Asistenta Sociala a Municipiului Bucuresti va fi majorat cu 27 milioane lei,
ajungând la un total de 123 milioane, iar Clubul Sportiv al Municipiului Bucuresti îsi va adauga la bugetul initial
de 61,9 milioane un total de 10,2 milioane lei, din care pe seama subventiei: 7,7 milioane lei.
Primarul general, Gabriela Firea, a subliniat ca suplimentarea de aproximativ 6 milioane de euro destinata
DGASMB va fi folosita pentru plata sprijinului acordat copiilor cu dizabilitati, pâna la sfârsitul acestui an.
Totodata, o suma suplimentara de 4,4 milioane euro va merge la Administratia Spitalelor si Serviciilor Medicale
Bucuresti pentru realizarea unor investitii. Din aceasta suma, Spitalul Clinic de Nefrologie 'Dr. Carol Davila' va
primi 2,9 milioane euro pentru reparatii curente si achizitionarea de aparatura, iar Spitalul Clinic de Psihiatrie 'Al.
Obregia' va beneficia de 1,5 milioane euro pentru dotarea cu paturi si echipamente medicale.
Bugetul RADET va fi majorat cu 3,8 milioane euro pentru eficientizarea alimentarii cu energie termica si
modernizarea centralelor termice. Cu 2,8 milioane euro se va suplimenta bugetul PMB pentru Capitolul Ordine
Publica si Siguranta, în vederea achizitionarii a 12 utilaje de topit zapada - sase utilaje de capacitate mare (200 mc
de zapada/ ora) si sase utilaje de capacitate mica (10 mc de zapada/ora).
Totodata, 2,7 milioane euro în plus vor merge la bugetul RATB pentru dotarea tramvaielor si troleibuzelor cu
sisteme de climatizare (costul total pentru dotarea tuturor troleibuzelor si tramvaielor cu aer conditionat este de 20
de milioane de euro, urmând ca anul viitor sa se aloce diferenta de 17,3 milioane euro), a informat PMB prin
intermediul unui comunicat.
Conform rectificarii, doua milioane euro vor reveni Directiei Investitii din PMB pentru studii de proiectare si
executie vizând realizarea a sase parcaje subterane/ supraetajate pe structura usoara, câte una în fiecare sector. Alte
doua milioane euro vor fi alocati pentru proiectul Strapungere Bd. Nicolae Grigorescu-Splai Dudescu pentru
lucrari care nu au fost prevazute în proiectul initial, dar sunt necesare: iluminat public, iluminat architectural,
semaforizare intersectii, separator de fluxuri de beton.
De asemenea, bugetul destinat Catedralei Întregirii Neamului va fi majorat cu un milion de euro, în urma unei
solicitari a Patriarhiei Române. Aproape un milion de euro sunt prevazuti la rectificare pentru achizitionarea a sase
salvari - autospeciale de interventie, doua de tip C si patru de tip B1/ B2, solicitate de Serviciului de Ambulanta
Bucuresti Ilfov (SABIF).
Primarul general a subliniat faptul ca nu se taie fondurile alocate pentru scoli si gradinite sau Teatrul Temporar si
ca sumele destinate programului "Reabilitarea infrastructurii educationale în Bucuresti", cofinantat din credit BEI,
nu au fost modificate.
Ana Maria Ciceala (USR) a apreciat ca în cadrul acestei rectificari "continua alocarea aleatorie" de sume, dar a
salutat faptul ca nu au fost taiate fondurile destinate reabilitarii unor cladiri. Pe de alta parte, Lucian Iliescu (PMP)
a declarat ca are un "mare of" legat de faptul ca în mandatul anterior au fost initiate proiecte importante care nu au
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fost continuate.
"Ma doare foarte mult fiindca noi în anii trecuti - si vorbesc de ultimii zece ani - am avut proiecte foarte bune la
nivel de Bucuresti. Acele proiecte au beneficiat de studii de fezabilitate, de sute de ore de întâlniri în comisii,
comitete. Şi noi le-am blocat. De ce nu le continuam? Şi va dau trei exemple: nodul intermodal de la Razoare, nu
se mai vorbeste nimic de Prelungirea Ghencea, nu mai vorbim nimic de penetratia A1 - bd. Timisoara. Nu mai
vorbim nimic de penetratia A2, de Elena Vacarescu. De ce nu vorbim de aceste proiecte? În schimb, banii se duc
pe toate lucrurile micute, pe toate chestiile de care la un moment dat o parte din oameni se bucura, iar alti oameni
pot sa spuna: 'Dati 25.000 de vouchere...'. Ar fi un fel de acoperire electorala, asa, pentru voturi. Nu e în regula.
Hai sa facem si un proiect mare", a spus el.
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