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IMPLICAREA SUCCESUL

DATELE

IDEEA

Transparenţa în privinţa 
cheltuirii banilor publici

Explicăm într-un format prietenos pentru cetăţeni 
cum a cheltuit Primăria Municipiului Cluj-Napoca 
bugetul din 2014

Pentru ca cetăţenii să poată evalua singuri modul 
de folosire a resurselor comunităţii

Pentru că bugetul local trebuie să reflecte priorităţile de 
dezvoltare stabilite de către cetăţeni

Implicarea cetăţenilor reprezintă un sprijin 
în rezolvarea problemelor locale

Convingem primăriile să îşi prezinte bugetele 
şi modul de cheltuire în formate uşor accesibile

Dezbaterea bugetului şi a execuţiei bugetare 
ar trebui să vizeze formate prietenoase 
care să faciliteze primirea de observaţii, 
propuneri şi sugestii.

Autorităţile locale 
utilizează documente 
foarte specializate,
a căror citire necesită 
cunoştinţe specifice 
de contabilitate 
şi economie.

1. Ce vrem să faCem ?



Bugetul
Primăriei 
Cluj Napoca

€ 164,6 milioane 
731,796,050 lei

Plăţi indirecte de la bugetul de stat din TVA şi impozit pe venit 
de la plătitorii de venituri din  Municipiul Cluj-Napoca

Plăţi directe de la firmele din  Municipiul Cluj-Napoca 
impozit clădiri, auto

Venituri 2014

Fonduri 
Europene

Licenţe, autorizaţii şi
impozit pe venit
din transferul pro-
prietăţilor imobiliare

Concesiuni, vânzări, închirieri,
donaţii şi sponsorizări 

Plăţi directe de la cetăţeni: 
impozit apartamente, 
auto

5,76%
din venituri

3,04%
din venituri

5,87%
din venituri

3,78%
din venituri

Amenzi, taxe de 
timbru, subvenţii 

2,53%
din venituri

7,93%
din venituri

71,07%
din venituri

€ 117
milioane

€ 13,6
milioane

€ 4,18
milioane

€ 9,66
milioane

€ 5,01
milioane

€ 6,23
milioane

€ 9,49
milioane

3. Cum s-au Cheltuit banii de la bugetul loCal al Primăriei muniCiPiului 
Cluj naPoCa în anul 2014?

2. de unde au venit banii la bugetul loCal al Primăriei muniCiPiului Cluj 
naPoCa în anul 2014?

Cheltuieli de personal
€ 47,1 milioane

28,65%
din buget

29,38%
din buget

2,01%
din buget

Plăţi  efectuate în anii 

precedenţi şi recuperate 

în anul curent

€ -0,4 milioane
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Asistenţă socială

€ 13 m
ilioane

Alte cheltuieli
€ 2,1 milioane

Proiecte cu 
finanţare din 

fonduri externe 
nerambursabile, 
investiții şi ope-

rațiuni financiare
€ 34,7 milioane

Bunuri şi servicii

€48,3 milioane
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21,1%
din buget

1,27%
din buget

7,88%
din buget

5,36%
din buget

4,58%
din buget

-0,23%
din buget

Buget
€ 164,5 

milioane

2014
Cheltuieli 



clasificaţia 
funcţională

€ 1,77 milioane
Apărare, ordine publică şi 
siguranţă naţională  

€ 28,51 milioane
Servicii 
publice generale

€ 4,16milioane
Sănătate

€ 49,04 milioane
Învăţământ

€ 3,53milioane
Cultură, recreere şi religie 

€ 12,38 milioane
Asigurări şi asistenţă socială 

€ 14,82 milioane
Servicii şi dezvoltare publică, 
locuinţe, mediu şi ape

€ 7,40 milioane
Protecția mediului

€ 8,66 milioane
Combustibil și energie

€ 34,23 milioane
Transporturi

3.1 angajaţii Primăriei 3.2. Cheltuielile bugetare în 2014 

1015 angajați
Primăria Cluj Napoca

Direcţia 
Generală de 
Poliţie Locală

268 posturi
Direcţia ecologie 
urbană, spaţii verzi 
şi salubritate 

21 posturi
Direcţia 

patrimoniul 
municipiului şi 

evidenţa 
proprietăţii 

59 posturi

Aparatul de 
specialitate al 
primarului

414 posturi

Direcţia de 
evidenţă a 
persoanelor

52 posturi

Serviciul pentru 
administrarea 
parcărilor 

35 posturi

Direcția de 
impozite 
și taxe locale

77 posturi
Serviciul pentru administrarea 
obiective culturale şi sportive 

14 posturi

Casa municipală 
de cultură 

15 posturi

Direcţia de 
administrare

60 posturi



3.3 obieCtive de investiţii Obiective de investiții buget local 2014 

(37,7 milione euro)

11,45

0,04
1,00

1,05

0,45

0,39

0,16

1,27

1,54

0,57

7,37

0,06
0,37

4,85

7,20

Servicii publice generale (primăria)

Ordine publică (poliție locală)

Învățământ

Sănătate

Cultura, recreere și religie

Creșe

Cantine de ajutor social

Alte cheltuieli în domeniul asistenței sociale

Dezvoltarea sistemului de locuințe

Iluminat public

Alte servicii în domeniul locuinței, serviciilor și 
dezvoltării comunale

Salubritate

Energie termică (reabilitări)

Transport în comun

Străzi

modernizarea tramei stradale de aCCes la zona industrială

Acest proiect a fost elaborat încă din 2010, fiind 
aprobat pentru a fi depus spre finanțare din fonduri 
europene prin Hotărârea Consiliului Local (HCL) al 
Municipiului Cluj-Napoca nr. 464/2010. După modificări 
succesive, proiectul a fost aprobat spre finanțare din 
Programul Operațional Regional, cu o valoare totală de 
86,078,030.31 lei, din care finanțare nerambursabilă de 
67,170,214.45 lei (indicatorii tehnico-economici au fost 
aprobați prin HCL 427/2014). 

În anul 2014, Primăria a încheiat trei contracte de 
achiziție publică în cadrul proiectului, astfel:

PRIMACONS GROUP SRL – servicii de asistență tehnică, în 
valoare de 132,321.50 lei

DIFERIT S.R.L. - modernizarea drumurilor din cadrul 
acestui proiect (lotul I), în valoare de 53,092,092.20 lei

ANTREPRIZA DE REPARAŢII ŞI LUCRĂRI ARL CLUJ S.A. - 
modernizarea podurilor din cadrul acestui proiect (lotul 
II), în valoare de 6,270,613.25 lei.



luCrări Privind amenajare, modernizare străzi şi Poduri

În anul 2014 au fost scoase la licitaţie mai 
multe lucrări de amenajare de străzi și poduri 
în Municipiul Cluj-Napoca. Printre contractele 
încheiate în acest domeniu, menționăm: 

ANDO CONSTRUCT S.R.L. – ”Lucrări de placare a 
pereţilor pasajului pietonal subteran din Piaţa Gării 
conform documentaţiei”, în valoare de 193,165.00 
lei;

ANDUNA SERVIMOB S.R.L. – Acord cadru pentru 
două dintre cele trei loturi pentru ”Lucrări de 
aplicare marcaje rutiere pe raza municipiului Cluj-
Napoca”, în valoare totală de 2,690,936.00 lei;

DRUMEX S.R.L. – Proiectare pentru obiectivul 

‘’Pasarela pietonală de pe râul Someş Mic care 
face legătura între Cartierul Grigorescu şi Cartierul 
Plopilor, în imediata apropiere a parcului Iuliu 
Haţieganu, municipiul Cluj-Napoca’’, contract în 
valoare de 14,900 lei;

ABED NEGO COM S.R.L. - Pasaj subteran Piaţa Gării, 
municipiul Cluj-Napoca - proiectare şi execuţie, o 
lucrare în valoare de 4,964,853.46 lei;

TEOTRANS CONSULTING S.R.L. - Acord cadru pentru 
ultimul dintre cele trei loturi pentru ”Lucrări de 
aplicare marcaje rutiere pe raza municipiului Cluj-
Napoca”, în valoare de 1,124,800.00 lei.

Centrul t.e.a.m. zona metroPolitană Cluj de sPrijinire a afaCerilor

Proiectul „Centru T.E.A.M. (Tehnologie, Evoluție, 
Antreprenoriat, Microintreprindere) – Zona 
Metropolitană Cluj – de sprijinire a afacerilor”, a 
fost finanţat prin Programul Operaţional Regional 
2007-2013, iar valoarea totală a proiectului este de 
49.710.522,88 lei, din care valoarea nerambursabilă 
solicitată este 23.409.199,74 lei. Proiectul, cuprins 
în PUZ-ul aprobat prin HCL nr. 5/2012, presupune 
și crearea unei structuri de sprijinire a afacerilor, 
din municipiul Cluj-Napoca, în suprafață utilă de 

4.840,28 mp (suprafață utilă clădire birouri și 
servicii suport – 3.301,83 mp; suprafață utilă spații 
microproducție – 1.538,45 mp). 
În 2014, primăria a semnat, în urma unei licitații 
publice, contractul pentru lucrările de execuție 
către firma TCI CONTRACTOR GENERAL S.A. Suma 
contractată este de 27.990.550 lei. La aceasta se 
adaugă un contract de 62.784 lei pentru serviciile 
de dirigenție de șantier, furnizate de SC ECOTEK 
PROJECT S.R.L.



aCCes din str. oaşului la Cartierul lomb, Cluj-naPoCa 
(extindere reţele aPă /Canal Pe str. oaşului)

Proiectul a fost aprobat prin HCL nr. 366/2013 
și modificat succesiv, cu scopul accesării de 
fonduri europene pentru realizarea lui în cadrul 
Programului Operațional Regional. 

Acesta are o valoare totală de 39.768.395,96 lei, 

din care 18.085.175,55 lei reprezintă valoarea 
nerambursabilă solicitată. În anul 2014, Primăria a 
demarat licitația pentru realizarea acestui proiect, 
însă din cauza contestațiilor, contractul a fost 
semnat abia în 2015 cu firma Kiat Grup Construct 
S.R.L.

Creşterea efiCienţei energetiCe a bloCurilor de 
loCuinţe din muniCiPiul Cluj-naPoCa

Acest proiect acoperă mai multe blocuri de locuințe 
din Municipiul Cluj Napoca și a fost finanţat parțial 
din fonduri europene – Programul Operațional 
Regional. În anul 2014, au fost încheiate contracte 
cu mai multe firme, cu o valoare totală a 
contractelor semnate de 16.855.328,39, astfel: 

AVRIL S.R.L – contracte în valoare de 3.597.064,79 
lei; 

CANION IMPEX S.R.L. – contracte în valoare de 
578.299,09 lei; 

CORATIM CONSTRUCT SRL – contracte în valoare de 
453.443,76 lei; GANELI 

PRODEXIM S.R.L. – contracte în valoare de 
2.492.561,85 lei; 

PRODEXIMP S.R.L. – contracte în valoare de 
621.920,69 lei; 

ROMCO SYSTEM S.R.L. – contracte în valoare de 
1.619.407,39 lei; 

ROMTEHNIC CONSTRUCT S.R.L. – contracte în 
valoare de 965.612,49 lei; 

S.C. AF CONSULTING S.R.L. – contracte în valoare de 
5.465.956,72 lei; TCI 

CONTRACTOR GENERAL S.A. – contracte în valoare 
de 1.061.061,61 lei.



Municipiul Cluj-Napoca a realizat din 2014 proiectul 
„Modernizarea şi echiparea ambulatoriului din 
cadrul Spitalului Clinic Municipal Cluj-Napoca, 
în vederea îmbunătăţirii calităţii infrastructurii 
serviciilor de asistenţă medicală”, finanţat prin 
Programul Operaţional Regional 2007-2013. 
Valoarea totală a proiectului este de 32.306.270,35 
lei, din care valoarea nerambursabilă solicitată 
este 22.161.602,85 lei. Obiectivul general al 
proiectului a fost îmbunătăţirea infrastructurii 
ambulatoriului din cadrul Spitalului Clinic Municipal 

Cluj–Napoca, în proprietatea Municipiului Cluj–
Napoca, în vederea eficientizării serviciilor de 
sănătate şi asigurării unui înalt nivel de protecţie 
a sănătăţii umane. În anul 2014, Primăria a 
încheiat trei contracte de achiziție publică în 
cadrul proiectului, astfel: IMPO CONSTRUCT S.R.L. 
– Servicii de dirigenţie de santier, în valoare de 
54.800,00 lei; UNIQUE SOLUTIONS S.A. – Servicii de 
management de proiect, în valoare de 120.000,00 
lei; ELECTROPLUS S.R.L. – Lucrări, în valoare de 
8.562.772,00 lei.

modernizarea şi eChiParea ambulatoriului 
din Cadrul sPitalului CliniC muniCiPal Cluj-naPoCa

Construire ComPlex de agrement în baza sPortivă din Cartierul gheorgheni, str. 
alexandru vaida voevod

Proiectul este aprobat 
prin HCL nr. 32/2013 și 
presupunea o valoare totală 
estimată a contractului este 
de 20.265.927 lei, fără TVA, 
compusă din: 

18.219.452 lei - cheltuieli 
pentru investiţia de bază; 
224.530 lei - organizare 
de şantier; 1.821.945 
lei - cheltuieli diverse şi 
neprevăzute aferente 
execuţiei lucrărilor (10% 
conform HG nr. 28/2008). 

În 2014, primăria a 
încheiat doar un contract 
de proiectare pentru 
‘’Complex de agrement în 
baza sportivă’’; întocmire 
PT, DTCU, DTAC, DES, CS, 
DDE, CF, asistenţă tehnică 
pe parcursul execuţiei. 
Și acest contract a fost 
parțial finanţat dintr-un 
proiect susţinut prin fonduri 
externe nerambursabile 
– Programul Operațional 
Regional.



reabilitarea, modernizarea, extinderea şi eChiParea şColii ion agârbiCeanu

Acest proiect a fost aprobat în 2009, prin HCL nr. 
317/2009, urmând a fi depus spre finanțare în 
cadrul Programului Operațional Regional. 

Valoarea totală a proiectului fusese estimată 
inițial la 25 milioane de lei, din care puțin peste 20 
milioane de lei ar fi provenit din fonduri externe 
nerambursabile. 

Între timp, proiectul a fost aprobat, însă într-
un format extins - „Educaţie la standarde 
europene în învăţământul preuniversitar din 
Municipiul Cluj-Napoca”, finanţat prin Programul 
Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 3 
,,Îmbunătăţirea infrastructurii sociale”. 

Valoarea totală a proiectului era de 62.522.750,44 

lei, din care valoarea nerambursabilă solicitată 
este de 48.559.740,32 lei. 

Obiectivul specific constă în ”reabilitarea 
infrastructurii educaţionale şi creşterea 
capacităţii de şcolarizare în trei unităţi şcolare 
din învăţământul preuniversitar în Municipiul 
Cluj-Napoca, respectiv Şcoala Gimnazială „Ion 
Agârbiceanu”, Liceul Teoretic „Avram Iancu” şi Liceul 
Teoretic „Mihai Eminescu”, în vederea asigurării 
calităţii şi îmbunătăţirii condiţiilor de acces la 
educaţie.”  

În anul 2014, Primăria a reușit să încheie însă doar 
un contract cu S.C. EPCM TRANSILVANIA S.R.L. 
pentru consultanță în managementul acestui 
proiect, contract în valoare de 119.000 lei.

3.4. aChiziţii PubliCe ale Primăriei
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tipuri de cumpărături
Achiziţiile publice

În privinţa tipului de servicii, bunuri şi lucrări 
achiziţionate, pe primul loc sunt lucrările de 
construcții, dar și materialele aferente acestora, cu 
peste 35 milioane de euro contractate în 2014. Pe 
locul 2 sunt cheltuielile pentru achiziționarea de 
autobuze, mașini sau pneuri și alte accesorii pentru 
acestea (13.3 milioane euro), iar pe locul 3 sunt 
cheltuielile pentru motorină, carburanți și lubrifianți, 
care ajung și acestea la 5.3 milioane euro. Situația 
acestora detaliată pe destinații mai largi arată astfel:

Motorină, carburanți, lubrifianți
€ 5,35

Hrana pentru oameni 
și animale
€ 0,52

Construcții și materiale
€ 35,52

Mobilier și dotări
€ 0,17

Deszăpezire
€ 0,97

Proiectare, studii etc
€ 1,58

Mașini autobuze și piese de 
schimb auto
€ 13,36



În anul 2014, ca urmare a realizării de proceduri 
de achiziţie publică, Primăria Municipiului Cluj-
Napoca şi instituţiile subordonate au semnat 144 
de contracte în valoare totală de 60,3 milioane 
de euro. Cea mai mare parte din această sumă o 
reprezintă contractele semnate de Compania de 
Transport Public, urmate de contractele semnate 
de Cantina de Ajutor Social și abia apoi de aparatul 
de specialitate al Primarului.
În privinţa topului firmelor care au semnat 
contracte cu Primăria Municipiului Cluj-Napoca şi 

instituţiile subordonate, pe primul loc se clasează 
DIFERIT S.R.L. (pentru un contract de Modernizare a 
tramei de acces la zona industriala Cluj-Napoca în 
valoare de aproape 11.9 milioane euro), urmată de o 
firmă din Polonia (Solaris Bus & Coach S.A.) care a 
câștigat licitația pentru achiziționarea de autobuze 
în valoare de aproape 11.3 milioane euro și de firma 
TCI CONTRACTOR GENERAL S.A. cu un contract de 
peste 6.3 milioane euro pentru lucrări de execuție 
tot în domeniu transporturilor.

aChiziţii PubliCe 2014 (euro) DIFERIT S.R.L
€ 12,420,973.61

SOLARIS BUS & COACH S.A
€ 11,165,594.22

TCI CONTRACTOR GENERAL S.A.
€ 8,460,791.0

OSCAR DOWNSTREAM S.R.L.
€ 4,907,234.0

VIAROM CONSTRUCT S.A.
€ 3,814,315.6

ELECTROPLUS S.R.L.
€ 1,934,424.3

WIND TECHNOLOGIES SRL
€ 1,621,213.8

ANTREPRIZA DE REPARATII SI LUCRARI 
A R L CLUJ S.A. € 1,410,839.0

S.C. AF CONSULTING S.R.L. 
€ 1,229,797.0

SC ABED NEGO COM SRL
€ 1,117,052.9
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Date1 privind primele 23 societăţi comerciale cu care Primăria Municipi-
ului Cluj-Napoca a semnat contracte în 2014 (achiziţii publice)

Nr. 
crt.

Denumire firmă şi obiect 
principal de activitate

Administrator/i Asociaţi/Acţionari Nr. me-
diu de 
salariaţi 
2014

Cifra de afa-
ceri netă (lei)

Profit net 
(lei)

1 DIFERIT S.R.L.

Lucrări de construcţii a 
drumurilor şi autostrăzi-
lor

VADEAN GRIGORE PETRI NICOLAE 

PETRI DANIELA 
DENISA

175 200,422, 969 15,010,123

2 TCI CONTRACTOR GENE-
RAL S.A. 

Lucrări de construcţii a 
clădirilor rezidenţiale și 
nerezidenţiale

BUCȘA HOREA

BORSA DANIELA 
CRISTINA

OLTEAN ȘTEFAN 
DORIN

Listă acţionari 
persoane fizice 
- Număr acţiuni: 
264753

170 46,765,529 253,276

3 VIAROM CONSTRUCT S.A.

Lucrări de construcţii a 
drumurilor şi autostrăzi-
lor

OVIDIU DAN BOICU

MARIUS DANIEL 
BADINA

NICOLAS DEPRET

GREGOIRE 

FRANCOIS JEAN 
PINASSEAU

JEAN DAMIEN RE-
NAUD VALERY PO

OVIDIU DAN BOICU 

MARIUS DANIEL 
BADINA 

EUROVIA S.A.S

197 118,855,107 626,283

4 OSCAR DOWNSTREAM 
S.R.L.

Comerţ cu ridicata al com-
bustibililor solizi, lichizi 
și gazoşi şi al produselor 
derivate

GHIOARCĂ TANE 
ION

NICULAE COSTINA 

REDSPECTRUM 
MANAGEMENT 
LTD.

306 1,902,058,361 40,422,969



5 ELECTROPLUS S.R.L.

Lucrări de instalaţii elec-
trice

LASLO HORAȚIU 
DACIAN

LASLO HORAȚIU 
DACIAN

71 15,376,463 553,786

6 WIND TECHNOLOGIES SRL

Activităţi de editare a al-
tor produse software

BLAGOI ROXANA 
ELENA

POZNA CARMEN 
MARIA

4 1,997,425 5,529

7 ANTREPRIZA DE REPARA-
TII SI LUCRARI A R L CLUJ 
S.A.

Lucrări de construcţii a 
drumurilor şi autostrăzi-
lor

MIHANCEA DAN 
LUCIAN

BLACH GERHARD

OBERWINKLER 
HEIMO OTTO

STRABAG AG 

MINISTERUL 
TRANSPORTURI-
LOR

SBS STRABAG BAU 
HOLDING SERVICE 
GMBH

286 188,504,965 - 20,250,295

8 SC ABED NEGO COM SRL

Lucrări de construcţii a 
căilor ferate de suprafaţă 
şi subterane.

IONAȘCU MARIUS 
SILIVAN

IONASCU DANIELA 

IONASCU MARIUS 
SILIVAN 

162 12,509,622 85,605

9 ANDUNA SERVIMOB S.R.L.

Lucrări de construcţii a 
drumurilor şi autostrăzi-
lor

DRAGUȚ FLORIN 
MARIUS

DRAGUȚ FLORIN 
MARIUS

BONCIU RADU

49 18,806,623 194,980

10 ASOCIEREA S.C. RAMB SIS-
TEM S.R.L – S.C. CS VISION 
S.R.L. (lider S.C. CS VISION 
S.R.L.)

Lucrări de construcţii a 
clădirilor rezidenţiale şi 
nerezidentiale

REZUS VIRGIL

BAGIU GABRIEL

BAIU RAZVAN 
GABRIEL

BAGIU MARIA 28 20,453,758 782,928

11 ROMPETROL DOWN-
STREAM S.R.L 

Comert cu amănuntul al 
carburanților pentru au-
tovehicule în magazine 
specializate

DUMITRU CĂTĂLIN

RUSNAC VLADIS-
LAV

MARIANA DUR-
LEȘTEANU

VADIM POLETAEV

BAUYRZHAN NU-
GUMANOV

ROMPETROL RAFI-
NARE S.A. 

KMG INTERNATIO-
NAL N.V.

ROMPETROL S.A.

1,774 9,490,063,796 42,557,206

12 CEZIANA STAR S.R.L. 

Lucrări de construcţii a 
clădirilor rezidenţiale şi 
nerezidențiale

RUSU CEZAR

RUSU ANA

RUSU CEZAR

RUSU ANA

36 5,047,894 10,121

13 GANELI PRODEXIM S.R.L. 

Lucrări de construcţii a 
clădirilor rezidenţiale şi 
nerezidenţiale

KISS MIHALY

VINCZE ATTILA 
ADRIAN

KISS GELLERT

KISS MIHALY

VINCZE ATTILA 
ADRIAN

KISS GELLERT

5 538,056 129,992

14 DRUMURI ȘI PODURI 
JUDEȚENE CLUJ S.A. 

Lucrări de construcţii a 
drumurilor şi autostrazi-
lor

POP PETRE

ROȘCA RUXAN 
VASILE

ARMEAN IOANA

SZEKELY ISTVAN

BONTA DAN SILVIU

JUDEȚUL CLUJ 315 34,244,963 26,908



15 OTIMIR STIL 2000 S.R.L. 
Comerţ cu ridicata al com-
bustibililor solizi, lichizi 
și gazoşi şi al produselor 
derivate

HRISTOFOR NICO-
LAE GABRIEL

HRISTOFOR OTILIA

CRISTEA TEODOR 
DAN

HRISTOFOR OTILIA

21 12,470,849 92,149

16 S.C. AF CONSULTING S.R.L. 

Lucrări de construcţii a 
clădirilor rezidenţiale şi 
nerezidenţiale

BUESCU ALINA DUTA FLORIN 
GABRIEL

CRISTESCU RO-
BERT LUCIAN

38 28,251,729 4,533,973

17 AVRIL S.R.L. 

Fabricarea de construcţii 
metalice şi părţi com-
ponente ale structurilor 
metalice

SAVU IOAN

SAVU ANA

SAVU IOAN

SAVU ANA

105 28,998,782 1,462,791

18  
TERRA ROMANIA UTILAJE 
DE CONSTRUCTII S.R.L. 

Comerţ cu ridicata al 
maşinilor pentru industria 
miniera şi construcții

BABICEANU PETRE TERRA MASCHINEN 
VERTRIEBS UND 
SERVICE GMBH

66 147,882,040 5,306,948

19 WIRTGEN ROMANIA S.R.L.

 

Comert cu ridicata al 
mașinilor pentru industria 
minieră și construcții

SERETEAN 
CĂTĂLIN 
CONSTANTIN

MATHIAS PICHLER

WIRTGEN INTER-
NATIONAL GMBH

27 57,777,927 -3,887,612

20  
ROMTEHNIC CONSTRUCT 
S.R.L. 

Lucrări de construcţii a 
clădirilor rezidenţiale și 
nerezidenţiale

BERINDE MARIUS 
RĂZVAN

BILT VASILE

BERINDE MARIUS 
RĂZVAN

56 6,115,656 124,924

21 ROMCO SYSTEM S.R.L. 

Fabricarea articolelor din 
material plastic pentru 
construcţii

RĂDUȚ DRAGOȘ 
CRISTIAN

RĂDUȚ DRAGOȘ 
CRISTIAN

107 22,138,478 170,391

22  
NORD CONFOREST S.A. 

Lucrări de construcţii a 
drumurilor şi autostrăzi-
lor

AȘCHILEAN EMIL

BANCIU EUGEN 
FLORIN

ASCHILEAN DORIN

95 25,044,279 314,933

23 KING INDUSTRIAL ENTER-
PRISES S.R.L. 

Intermedieri în comerţul 
cu produse diverse

BEKAR MUSTAFA ATALAY TAMER

BEKAR MUSTAFA

25 13,394,848 5,169,413

1Conform Oficiului Naţional al Registrului Comerţului

Datele prezentate în cadrul prezentului studiu 
provin din prelucrarea unor baze de date şi a 
unor date oficiale obţinute prin solicitări de 
informaţii de interes public sau preluate de pe 
următoarele pagini de Internet: data.gov.ro, www.
primariaclujnapoca.ro, onrc.ro. Date prezentate nu 
sunt date oficiale.

Eventualele erori aparţin în exclusivitate autorilor. 

Modul de prezentare şi prelucrare a datelor 
nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a 
Fondului ONG, Guvernului României sau a Primăriei 
Municipiului Cluj-Napoca.
Pentru realizarea acestei broşuri au fost folosite 

materiale open-source: programul de grafică 
Inkscape 0.91, Google Maps şi imagini designed 
by Freepik.com. Pentru simplificarea cifrelor toate 
sumele în lei au fost transformate în euro la cursul 
mediu BNR euro/lei din anul 2014.

Daca doriţi să aflaţi mai multe informaţii despre 
execuţia bugetară pentru anul 2014 a Primăriei 
Municipiului Cluj-Napoca accesaţi raportul complet 
şi baza de date la adresa: http://www.crj.ro/
integritate-publica/transparenta-si-integritate-in-
gestionarea-bugetelor-locale/.
La aceeaşi adresă puteţi afla mai multe informaţii 
despre proiect şi despre celelalte municipalităţi 
monitorizate.
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Conținutul acestui material nu reprezintă în mod 
necesar poziţia oficială a granturilor SEE 2009 - 2014

Total cheltuieli
Bunuri și servicii€ 9,4 milioane

Bunuri și servicii pentru
întreținere și funcționare

€ 4,6 milioane
Reparații curente

€ 2,3 milioane
Alte cheltuieli cu bunuri 
și servicii

€ 21,4 milioane
Materiale și prestări de 
servicii cu caracter 
funcțional

€ 0,4 milioane
Altele

€ 1,2 milioane
Apă canal și salubritate

€ 0,7 milioane
Carburanți și lubrifianți

€ 0,7 milioane
Obiecte de inventar

€ 0,2 milioane
Deplasări interne și în străinătate

€ 0,3 milioane
Materiale pentru curățenie

€ 0,5 milioane
Poștă, telecomunicații, 
radio, tv, internet

€ 2 milioane
Încălzit, iluminat

€ 1,4 milioane
Hrană

€ 0,4 milioane
Mobilier

 € 45,5 milioane 


