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                                                            ÎNTREBARE 

Adresată:   Domnului Alexandru Nazare – ministrul Finanțelor     

Deputat:    Daniel Ghiță - Circumscripția electorală nr. 25 - ILFOV 

Subiect:      FINANȚARE PRIMĂRII PNL ȘI USR 

  

În temeiul prevederilor articolului 112 alineatul 1 din Constituția României și ale articolului 198 

din Regulamentul Camerei Deputaților, vă adresez urmatoarea 

          ÎNTREBARE: 

Domnule ministru,                                                                         

În controversata Anexă 7/3 din Legea bugetului pentru anul 2021 au fost prevăzute finanțări  

de circa 380 milioane lei doar pentru anumite primării, 60 dintr-un total de peste 3.000. Dintre acestea, 

cele mai multe sunt conduse de primari USR-PLUS, iar restul de PNL și UDMR, doar două fiind conduse 

de social-democrați. Cele două primării conduse de primari PSD au primit 10 milioane lei, în timp ce 

201 milioane lei s-au dus la primari PNL, 120 de milioane lei la USR-PLUS și 40 de milioane lei la UDMR. 

Atrag atenția finanțările de 2 miloane de lei pentru celebrarea Scrisorii lui Neacșu din Câmpulung 

Muscel,  un milion de lei pentru construirea unei piste de biciclete în comuna Săbăoani județul Neamț, 

900.000 de lei pentru înființarea unei platforme ecologice pentru gunoiul de grajd în 

comuna Măxineni județul Brăila, dar și altele. Deși în lege se menționează că finanțările sunt pentru 

administrațiile care au nevoie echilibrare bugetară, acestea fiind, de cele mai multe ori, primăriile din 

zonele sărace ale țării, cei mai mulți bani ajung la primăriile de municipiu. 
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La Sibiu, de exemplu, 7 milioane de lei vor acoperi doar documentațiile tehnice pentru 

un Centru de Spectacole și Conferințe.        

 În topul primăriilor cu cele mai mari alocări în Legea bugetului se află Brașov și Timișoara, cu 

câte 30 de milioane de lei, și Bacău cu 24 de milioane. 

Față de aceste constatări, vă adresez rugămintea de a explica ce criterii ați avut în vedere în 

alegerea comunităților locale care beneficiază de aceste finanțări. 

 

Solicit răspuns scris și oral. 

Deputat Daniel Ghiță 




