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ANALIZA SITUAŢIEI ECONOMICO-FINANCIARE PENTRU 
REGIUNEA 2 SUD-EST 

 

SITUAŢIA VENITURILOR 

Venituri totale pe Regiunea 2 Sud-Est: 

mii lei

Denum ire judet
VENITURI 

TOTALE 2009

VENITURI 
PROPRII 

TOTALE 2009

Cote 
defalcate din 
impozitul pe 
venit 2009

Sume alocate 
din cotele 

defalcate din 
impozitul pe 
venit pentru 
echilibrarea 
bugetelor 

locale 2009

TAXE SI 
IMPOZITE 
LOCALE 

2009

VENITURI 
TOTALE 2010

VENITURI 
PROPRII 

TOTALE 2010

Cote 
defalcate din 
impozitul pe 
venit 2010

Sume alocate 
din cotele 

defalcate din 
impozitul pe 
venit pentru 
echilibrarea 
bugetelor 

locale 2010

TAXE SI 
IMPOZITE 
LOCALE 

2010

Total Reg 2 5.122.136 2.225.228 1.043.396 382.564 799.268 5.109.101 2.188.632 974.109 356.320 858.202
BRĂILA 631.970 240.237 116.880 42.889 80.469 584.122 242.080 108.746 39.934 93.399
BUZĂU 803.479 276.999 139.569 51.119 86.312 790.557 276.121 130.363 47.655 98.103
CONSTANŢA 1.482.471 866.883 394.418 144.634 327.831 1.470.852 836.129 375.902 137.062 323.166
GALAŢI 1.016.307 473.214 225.541 82.699 164.975 969.838 451.771 202.007 74.069 175.695
TULCEA 533.571 178.162 78.396 28.741 71.025 587.781 187.627 72.783 26.687 88.157
VRANCEA 654.338 189.732 88.592 32.484 68.656 705.950 194.904 84.308 30.913 79.683  

 

(mii lei) 

 

Veniturile totale în cadrul regiunii 2 Sud-Est au scăzut în anul 2010 raportat 
la anul 2009 cu 13.036.000 lei, respectiv cu 0,25%, de la 5.122.136.000 lei la 
5.109.101.000 lei. 
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Venituri Proprii 

(mii lei) 

 

Pentru veniturile proprii, se observă o scădere în anul 2010 faţă de anul 2009 
cu 69.286.000 lei (6,64%) a cotelor defalcate din impozitul pe venit de la 
1.043.396.000 lei la 974.109.000 lei şi cu 26.244.000 lei (6,86%) a sumelor alocate 
din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale, de 
la 382.564.000 lei la 356.320.000 lei.  

În contrast, se constată o creştere a veniturilor obţinute din impozite şi taxe 
locale în sumă de 58.935.000 lei (7,37%) pentru aceeaşi perioadă de raportare. 
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Situaţia veniturilor pe judeţe: 

(mii lei) 

 

Veniturile totale au scăzut în judeţele Brăila cu 47.847.000 lei (7,57%), 
Buzău cu 12.922.000 lei (1,61%), Constanţa cu 11.619.000 lei (0,78%) şi Galaţi cu 
46.469.000 lei (4,57%). 

Veniturile totale au crescut în judeţele Tulcea cu 54.210.000 lei (10,16%) şi 
Vrancea cu 51.612.000 lei (7,89%).  
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Cotele defalcate din impozitul pe venit în cadrul regiunii 2 Sud-Est au 
scăzut în anul 2010 raportat la anul 2009 cu 69.286.000 lei, respectiv cu 6,64%, de 
la 1.043.396.000 lei la 974.109.000 lei. 

Sumele alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru 
echilibrarea bugetelor locale în cadrul regiunii 2 Sud-Est au scăzut în anul 2010 
raportat la anul 2009 cu 26.244.000 lei, respectiv cu 6,86%, de la 382.564.000 lei 
la 356.320.000 lei. 

Veniturile obţinute din impozite şi taxe locale în cadrul regiunii 2 Sud-Est 
au crescut în anul 2010 raportat la anul 2009 cu 58.935.000 lei, respectiv cu 7,37%, 
de la 799.268.000 lei la 858.202.000 lei. 

 

Judeţul Brăila 

  

Cotele defalcate din impozitul pe venit în cadrul judeţului Brăila au scăzut 
în anul 2010 raportat la anul 2009 cu 8.134.000 lei, respectiv cu 6,96%, de la 
116.880.000 lei la 108.746.000 lei. 
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Sumele alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru 
echilibrarea bugetelor locale în cadrul judeţului Brăila au scăzut în anul 2010 
raportat la anul 2009 cu 2.954.000 lei, respectiv cu 6,89 %, de la 42.889.000 lei la 
39.934.000 lei. 

Veniturile obţinute din impozite şi taxe locale în cadrul judeţului Brăila au 
crescut în anul 2010 raportat la anul 2009 cu 12.930.000 lei, respectiv cu 16,07%, 
de la 80.469.000 lei la 93.399.000 lei. 

 

Judeţul Buzău 

 

Cotele defalcate din impozitul pe venit în cadrul judeţului Buzău au scăzut 
în anul 2010 raportat la anul 2009, cu 9.206.000 lei, respectiv cu 6,6%, de la 
139.569.000 lei la 130.363.000 lei. 

Sumele alocate din cote defalcate din impozitul pe venit pentru 
echilibrarea bugetelor locale în cadrul judeţului Buzău au scăzut în anul 2010 
raportat la anul 2009, cu 3.464.000 lei, respectiv cu 6,78%, de la 51.119.000 lei la 
47.655.000 lei. 

Veniturile obţinute din impozite şi taxe locale în cadrul judeţului Buzău 
au crescut în anul 2010 raportat la anul 2009, cu 11.792.000 lei, respectiv cu 
13,66%, de la 86.312.000 lei la 98.103.000 lei. 
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Judeţul Constanţa 

  

Cotele defalcate din impozitul pe venit în cadrul judeţului Constanţa au 
scăzut în anul 2010 raportat la anul 2009 cu 18.516.000 lei, respectiv cu 4,69%, de 
la 394.418.000 lei la 375.902.000 lei. 

Sumele alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru 
echilibrarea bugetelor locale în cadrul judeţului Constanţa au scăzut în anul 2010 
raportat la anul 2009 cu 7.573.000 lei, respectiv cu 5,24%, de la 144.634.000 lei la 
137.062.000 lei. 

Veniturile obţinute din impozite şi taxe locale în cadrul judeţului 
Constanţa au scăzut în anul 2010 raportat la anul 2009 cu 4.666.000 lei, respectiv 
cu 1,42%, de la 327.831.000 lei la 323.166.000 lei. 

 

Judeţul Galaţi 

  



 

Pa
ge

8 

Cotele defalcate din impozitul pe venit în cadrul judeţului Galaţi au scăzut 
în anul 2010 raportat la anul 2009 cu 23.534.000 lei, respectiv cu 10,43%, de la 
225.541.000 lei la 202.007.000 lei. 

Sumele alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru 
echilibrarea bugetelor locale în cadrul judeţului Galaţi au scăzut în anul 2010 
raportat la anul 2009 cu 8.629.000 lei, respectiv cu 10,43%, de la 82.699.000 lei la 
74.069.000 lei. 

Veniturile obţinute din impozite şi taxe locale în cadrul judeţului Galaţi au 
crescut în anul 2010 raportat la anul 2009 cu un 10.720.000 lei, respectiv cu 6,5%, 
de la 164.975.000 lei la 175.695.000 lei. 

 

Judeţul Tulcea 

  

Cotele defalcate din impozitul pe venit au scăzut în cadrul judeţului Tulcea 
în anul 2010 raportat la anul 2009 cu 5.613.000 lei, respectiv cu 7,16%, de la 
78.396.000 lei la 72.783.000 lei. 

Sumele alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru 
echilibrarea bugetelor locale au scăzut în cadrul judeţului Tulcea în anul 2010 
raportat la anul 2009 cu 2.053.000 lei, respectiv cu 7,14%, de la 28.741.000 lei la 
26.687.000 lei. 

Veniturile obţinute din impozite şi taxe locale au crescut în cadrul 
judeţului Tulcea în anul 2010 raportat la anul 2009 cu 17.132.000 lei, respectiv cu 
24,12%, de la 71.025.000 lei la 88.157.000 lei.  

 



 

Pa
ge

9 

Judeţul Vrancea 

  

Cotele defalcate din impozitul pe venit în cadrul judeţului Vrancea au 
scăzut în anul 2010 raportat la anul 2009 cu 4.284.000 lei, respectiv cu 4,84%, de 
la 88.592.000 lei la 84.308.000 lei. 

Sumele alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru 
echilibrarea bugetelor locale în cadrul judeţului Vrancea au scăzut în anul 2010 
raportat la anul 2009 cu 1.571.000 lei, respectiv cu 4,84%, de la 32.484.000 lei la 
30.913.000 lei. 

Veniturile obţinute din impozite şi taxe locale în cadrul judeţului Vrancea 
au crescut în anul 2010 raportat la anul 2009 cu 11.027.000 lei, respectiv cu 
16,06%, de la 68.656.000 lei la 79.683.000 lei. 
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SITUAŢIA CHELTUIELILOR 

Cheltuieli totale pe Regiunea 2 Sud-Est: 

mii lei

d k 9 10 11 12 21 22 23 24
Total Reg 2 2.806.204 4.897.749 1.983.109 981.187 699.626 4.757.893 1.692.021 959.429 692.477
BRĂILA 357.614 560.286 260.483 92.713 60.773 534.217 209.374 92.582 50.984
BUZĂU 480.222 771.850 359.334 177.769 86.202 769.192 320.021 184.862 93.314
CONSTANŢA 723.796 1.425.389 472.847 396.665 172.896 1.356.419 404.376 372.732 222.695

GALAŢI 608.904 983.210 404.540 127.695 178.926 919.405 335.575 133.404 142.416
TULCEA 245.899 506.740 193.742 88.274 117.452 536.037 165.550 85.838 104.178
VRANCEA 389.769 650.274 292.162 98.071 83.377 642.623 257.126 90.012 78.889

Denumire judet
Numărul 

locuitorilor
CHELTUIELI 

TOTALE 2010
Bunuri şi 

servicii 2010
Cheltuieli de 
capital 2010

CHELTUIELI 
TOTALE 2009

Cheltuieli de 
personal 2010

Cheltuieli de 
personal 2009

Bunuri şi 
servicii 2009

Cheltuieli de 
capital 2009

 

mii lei 

 

 

Cheltuielile totale la nivelul regiunii 2 Sud-Est au scăzut în anul 2010 
raportat la anul 2009 cu 139.856.000 lei, respectiv cu 2,86%, de la 4.897.749.000 
lei la 4.757.893.000 lei. 
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Cheltuielile de personal în cadrul regiunii 2 Sud-Est au scăzut în anul 2010 
raportat la anul 2009 cu 291.088.000 lei, respectiv cu 14,68%, de la 1.983.109.000 
lei la 1.692.021.000 lei. 

Cheltuielile cu bunurile şi serviciile în cadrul regiunii 2 Sud-Est au scăzut 
în anul 2010 raportat la anul 2009 cu 21.758.000 lei, respectiv cu 2,22%, de la 
981.187.000 lei la 959.429.000 lei. 

Cheltuielile de capital în cadrul regiunii 2 Sud-Est au scăzut în anul 2010 
raportat la anul 2009 cu 7.148.000 lei, respectiv cu 1,02%, de la 699.626.000 lei la 
692.477.000 lei. 

Celelalte cheltuieli în cadrul regiunii 2 Sud-Est au crescut în anul 2010 
raportat la anul 2009 cu 180.138.000 lei, respectiv cu 14,6%, de la 1.233.827.000 
lei la 1.413.965.000 lei. 

 

Cheltuieli pe judeţe: 

Judeţul Brăila 
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Cheltuielile totale în cadrul judeţului Brăila au scăzut în anul 2010 raportat 
la anul 2009, cu 26.069.000 lei, respectiv cu 4,65%, de la 560.286.000 lei la 
534.217.000 lei. 

Cheltuielile de personal în cadrul judeţului Brăila au scăzut în anul 2010 
raportat la anul 2009 cu 51.110.000 lei, respectiv cu 19,62%, de la 260.483.000 lei 
la 209.374.000 lei. 

Bunurile şi serviciile în cadrul judeţului Brăila au scăzut în anul 2010 
raportat la anul 2009 cu 131.000 lei, respectiv cu 0,14%, de la 92.713.000 lei la 
92.582.000 lei. 

Cheltuielile de capital în cadrul judeţului Brăila au scăzut în anul 2010 
raportat la anul 2009 cu 9.789.000 lei, respectiv cu 16,11%, de la 60.773.000 lei la 
50.984.000 lei. 

Celelalte cheltuieli în cadrul judeţului Brăila au crescut în anul 2010 
raportat la anul 2009 cu 34.961.000 lei, respectiv cu 23,89%, de la 146.317.000 lei 
la 181.278.000 lei. 

 

Judeţul Buzău 

  

Cheltuielile totale în cadrul judeţului Buzău au scăzut în anul 2010 raportat 
la anul 2009, cu 2.658.000 lei, respectiv cu 0,34%, de la 771.850.000 lei la 
769.192.000 lei. 

Cheltuielile de personal în cadrul judeţului Buzău au scăzut în anul 2010 
raportat la anul 2009, cu 39.313.000 lei, respectiv cu 10,94%, de la 359.334.000 lei 
la 320.021.000 lei. 
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Cheltuielile cu bunurile şi serviciile în cadrul judeţului Buzău au crescut în 
anul 2010 raportat la anul 2009, cu 7.093.000 lei, respectiv cu 3,99%, de la 
177.769.000 lei la 184.862.000 lei. 

Cheltuielile de capital în cadrul judeţului Buzău au crescut în anul 2010 
raportat la anul 2009, cu 7.111.000 lei, respectiv cu 8,25%, de la 86.202.000 lei la 
93.314.000 lei. 

Celelalte cheltuieli în cadrul judeţului Buzău au crescut în anul 2010 
raportat la anul 2009, cu 22.451.000 lei, respectiv cu 15,11%, de la 148.544.000 lei 
la 170.995.000 lei. 

 

Judeţul Constanţa 

  

Cheltuielile totale în cadrul judeţului Constanţa au scăzut în anul 2010 
raportat la anul 2009, cu 68.970.000 lei, respectiv cu 4,84%, de la 1.425.389.000 
lei la 1.356.419.000 lei. 

Cheltuielile de personal în cadrul judeţului Constanţa au scăzut în anul 
2010 raportat la anul 2009 cu 68.471.000 lei, respectiv cu 14,48%, de la 
472.847.000 lei la 404.376.000 lei. 

Cheltuielile cu bunuri şi servicii în cadrul judeţului Constanţa au scăzut în 
anul 2010 raportat la anul 2009 cu 23.933.000 lei, respectiv cu 6,03%, de la 
396.665.000 lei la 372.732.000 lei. 

Cheltuielile de capital în cadrul judeţului Constanţa au crescut în anul 2010 
raportat la anul 2009, cu 49.799.000 lei, respectiv cu 28,8%, de la 172.896.000 lei 
la 222.695.000 lei. 
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Celelalte cheltuieli în cadrul judeţului Constanţa au scăzut în anul 2010 
raportat la anul 2009 cu 26.365.000 lei, respectiv cu 6,88%, de la 382.981.000 lei 
la 356.616.000 lei. 

 

Judeţul Galaţi 

  

Cheltuielile totale în cadrul judeţului Galaţi au scăzut în anul 2010 raportat 
la anul 2009, cu 63.806.000 lei, respectiv cu 6,49%, de la 983.210.000 lei la 
919.405.000 lei. 

Cheltuielile de personal în cadrul judeţului Galaţi au scăzut în anul 2010 
raportat la anul 2009 cu 68.965.000 lei, respectiv cu 17,05%, de la 404.540.000 lei 
la 335.575.000 lei. 

Cheltuielile cu bunuri si servicii în cadrul judeţului Galaţi au crescut cu 
5.709.000 lei, respectiv cu 4,47%, de la 127.695.000 lei la 133.404.000 lei. 

Cheltuielile de capital în cadrul judeţului Galaţi au scăzut în anul 2010 
comparativ cu anul 2009 cu 36.509.000 lei, respectiv cu 20,4%, de la 178.926.000 
lei la  142.416.000 lei. 

Celelalte cheltuieli în cadrul judeţului Galaţi au crescut în anul 2010 
comparativ cu anul 2009 cu 35.959.000 lei, respectiv cu 13,22%, de la 272.050.000 
lei la  308.009.000 lei. 
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Judeţul Tulcea 

  

Cheltuielile totale în cadrul judeţului Tulcea au crescut în anul 2010 
raportat la anul 2009, cu 29.297.000 lei, respectiv cu 5,78%, de la  506.740.000 lei 
la 536.037.000 lei. 

Cheltuielile de personal au scăzut în cadrul judeţului Tulcea în anul 2010, 
faţă de anul 2009 cu 28.193.000 lei, respectiv cu 14,55%, de la 193.742.000 lei la  
165.550.000 lei. 

Cheltuielile de bunuri şi servicii au scăzut în cadrul judeţului Tulcea în 
anul 2010, faţă de anul 2009 cu 2.436.000 lei, respectiv cu 2,76%, de la  
88.274.000 lei la  85.838.000 lei. 

Cheltuielile de capital au scăzut în cadrul judeţului Tulcea în anul 2010, 
faţă de anul 2009 cu 13.274.000 lei, respectiv cu 11,3%, de la 117.452.000 lei la  
104.178.000 lei. 

Celelalte cheltuieli au crescut în cadrul judeţului Tulcea în anul 2010, faţă 
de anul 2009 cu 73.200.000 lei, respectiv cu 68.24%, de la 107.271.000 lei la  
180.471.000 lei. 

 

Judeţul Vrancea 
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Cheltuielile totale în cadrul judeţului Vrancea au scăzut în anul 2010 
raportat la anul 2009, cu 7.652.000 lei, respectiv cu 1,18%, de la  650.274.000 lei 
la  642.623.000 lei. 

Cheltuielile de personal în cadrul judeţului Vrancea au scăzut în anul 2010 
raportat la anul 2009 cu 35.036.000 lei, respectiv cu 11,99%, de la  292.162.000 lei 
la  257.126.000 lei. 

Cheltuielile de bunuri şi servicii în cadrul judeţului Vrancea au scăzut în 
anul 2010 raportat la anul 2009 cu 8.060.000 lei, respectiv cu 8,22%, de la 
98.071.000 lei la 90.012.000 lei. 

Cheltuielile de capital în cadrul cadrul judeţului Vrancea au scăzut în anul 
2010 raportat la anul 2009 cu 4.488.000 lei, respectiv cu 5,38%, de la 83.377.000 
lei la 78.889.000 lei. 

Celelalte cheltuieli în cadrul cadrul judeţului Vrancea au crescut în anul 
2010 raportat la anul 2009 cu 39.932.000 lei, respectiv cu 22,6%, de la 
176.664.000 lei la 216.596.000 lei. 
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NUMĂR MAXIM DE POSTURI POTRIVIT PCT. 1-4 DIN ANEXA LA 
ORDONANŢA DE URGENŢĂ A GUVERNULUI NR. 63/2010 

(la data de 18 august 2011) 

 

Denumire judeţ

Număr maxim de 
posturi potrivit pct. 

1 din anexa la 
Ordonanţa de 

Urgenţă a 
Guvernului nr. 

63/2010

Posturi pentru 
serviciul public 

comunitar local de 
evidenţa 

persoanelor potrivit 
pct. 2 din anexa la 

Ordonanţa de 
Urgenţă a 

Guvernului nr. 
63/2010

Posturi pentru poliţia 
comunitară şi paza 

obiectivelor de 
interes judeţean 
potrivit pct. 3 din 

anexa la Ordonanţa 
de Urgenţă a 
Guvernului nr. 

63/2010

Posturi adăugate 
pentru implementare 
proiecte finanţate din 

fonduri externe 
nerambursabile  potrivit 

pct. 4 din anexa la 
Ordonanţa de Urgenţă 

a Guvernului nr. 
63/2010

TOTAL 
POSTURI

BRAILA 2.183 65 305 45 2598
BUZAU 3483 73 197 33 3786
CONSTANŢA 4.280 155 725 121 5281
GALATI 3365 105 367 92 3929
TULCEA 2103 42 139 79 2363
VRANCEA 3.064 59 129 54 3306
Total Regiunea 2 SE 18.478 499 1.862 424 21263  

 

Număr maxim de posturi pe total şi pe categorii, pentru Regiunea 2 Sud-Est la data de 18 august 2011 
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Ponderi pe judeţe: 
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Numărul maxim de posturi pe Consilii Judeţene, Municipii, Oraşe şi Comune 
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Numărul de posturi pentru serviciul public comunitar local de evidenţa persoanelor pe Consilii 
Judeţene, Municipii, Oraşe şi Comune 
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Numărul de posturi pentru poliţia comunitară şi paza obiectivelor de interes judeţean pe Consilii 
Judeţene, Municipii, Oraşe şi Comune 
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Numărul de posturi adăugate pentru implementare proiecte finanţate din fonduri externe 
nerambursabile pe Consilii Judeţene, Municipii, Oraşe şi Comune 

  

 

  

 

  

 

  


