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➢ Din bugetul local, au angajat cheltuieli 
și au efectuat plăți în anul 2020:

● Municipiul Brașov – în calitate de 
ordonator principal de credite

● 80 de ordonatori terțiari de credite, din 
care: 

▸ 64 instituții de învățământ
▸ 16 instituții publice / servicii 

publice, care prestează 
servicii în domeniul culturii, 
sportului, ordinii publice, 
asistenței sociale, agrement, 
termoficare, etc.
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La 31.12.2020 la nivelul Municipiului Brașov:

➔ Nu s-au înregistrat plăți restante
➔ Gradul de îndatorare al Municipiului Brașov este de 

1,42%, față de maximul de 30% prevăzut de cadrul legal.
➔ Gradul de dependență al bugetului local față de bugetul 

de stat este de 58,13%.
➔ Gradul de realizare a impozitelor pe proprietate a fost de 

97%



➢ Pentru bugetul local, la finele anului 
2020 s-au înregistrat:

● excedent bugetar al secţiunii de 
funcţionare în sumă de 81.695.927,06 lei

● deficit bugetar al secţiunii de dezvoltare 
în sumă de 127.019.798,90 lei

● Cumulat cu excedentul bugetului local al 
anilor precedenți (226.937.800,65 lei) 
excedentul total al bugetului local al 
Municipiului Braşov a fost în sumă de 
181.613.928,81 lei 

● Excedentul bugetar va fi utilizat pe 
parcursul anului 2021, pentru 
finanţarea cheltuielilor secţiunii de 
dezvoltare.
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VENITURI:

➔ Veniturile proprii încasate per locuitor sunt în sumă de 
1.979,47 lei

➔ Veniturile totale s-au încasat în procent de 84,96%, 
respectiv planificate 874.063,04 mii lei şi încasate 
742.565,21 mii lei.

➔ Veniturile secţiunii de funcţionare, încasate în sumă de 
620.710,84 mii lei, reprezintă 101,11% din planul venituri în 
sumă de 613.881,78 mii lei.

➔ Veniturile secţiunii de dezvoltare, încasate în sumă de 
121.854,37 mii lei, reprezintă 46,83% față de plan venituri în 
sumă de 260.181,26 mii lei.





CHELTUIELI:

➔ S-au realizat în proporţie de 71,56%, respectiv planificate 
1.101.000,84 mii lei şi efectuate 787.889,08 mii lei.

➔ Ponderea cheltuielilor de personal în total venituri proprii 
a fost de 27,55%.

➔ În anul 2020 au fost efectuate cheltuieli în sumă de 
15.517,72 mii lei aferente gestionării situației 
epidemiologice pe fondul pandemiei generate de noul 
coronavirus SARS-CoV-2.




