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ANALIZA SITUAŢIEI ECONOMICO-FINANCIARE PENTRU 
REGIUNEA 7 CENTRU 

 

SITUAŢIA VENITURILOR 

Venituri totale pe Regiunea 7 Centru: 
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. 7 5.130.839 2.261.340 1.077.603 389.359 794.377 5.074.224 2.328.264 1.048.824 393.483 885.957
ALBA 740.460 266.558 133.402 48.914 84.242 733.245 267.937 126.977 46.558 94.402
BRAŞOV 1.313.649 709.917 320.018 112.364 277.534 1.286.067 725.106 310.240 121.876 292.989
COVASNA 411.905 142.719 69.217 25.380 48.122 412.868 145.795 66.970 24.556 54.269
HARGHITA 633.717 213.835 101.533 37.287 75.014 638.884 213.999 94.778 34.752 84.469
MUREŞ 1.078.858 456.190 226.627 82.252 147.311 1.070.395 479.574 224.263 83.023 172.288
SIBIU 952.249 472.122 226.806 83.162 162.154 932.765 495.854 225.595 82.718 187.540  

 

(mii lei) 

 

Veniturile totale în cadrul regiunii 7 Centru au scăzut în anul 2010 raportat 
la anul 2009 cu 56.614.000 lei, respectiv cu 1,1%, de la 5.130.839.000 lei la 
5.074.224.000 lei. 
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Venituri Proprii 

(mii lei) 

 

 

Pentru veniturile proprii, se observă o scădere în anul 2010 faţă de anul 2009 
cu 28.779.000 lei (2,67%) a cotelor defalcate din impozitul pe venit de la 
1.077.603.000 lei la 1.048.824.000 lei.  

În contrast, se constată o creştere cu 4.124.000 lei (1,06%) a sumelor alocate 
din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale, de 
la 389.359.000 lei la 393.483.000 lei, precum şi a veniturilor obţinute din impozite 
şi taxe locale în sumă de 91.580.000 lei (11,53%) pentru aceeaşi perioadă de 
raportare. 
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Situaţia veniturilor pe judeţe: 

(mii lei) 

 

Veniturile totale au crescut în judeţele Covasna cu 963.000 lei (0,23%), şi 
Harghita cu 5.167.000 lei (0,82%). 

Veniturile totale au scăzut în judeţele Alba cu 7.215.000 lei (0,97%), 
Braşov cu 27.582.000 lei (2,1%), Mureş cu 8.463.000 lei (0,78%), şi Sibiu cu 
19.484.000 lei (2,05%).  
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Cotele defalcate din impozitul pe venit în cadrul regiunii 7 Centru au 
scăzut în anul 2010 raportat la anul 2009 cu 28.779.000 lei, respectiv cu 2,67%, de 
la 1.077.603.000 lei la 1.048.824.000 lei. 

Sumele alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru 
echilibrarea bugetelor locale în cadrul regiunii 7 Centru au crescut în anul 2010 
raportat la anul 2009 cu 4.124.000 lei, respectiv cu 1,06%, de la 389.359.000 lei la 
393.483.000 lei. 

Veniturile obţinute din impozite şi taxe locale în cadrul regiunii 7 Centru 
au crescut în anul 2010 raportat la anul 2009 cu 91.580.000 lei, respectiv cu 
11,53%, de la 794.377.000 lei la 885.957.000 lei. 

 

Judeţul Alba 

  

Cotele defalcate din impozitul pe venit în judeţul Alba au scăzut în anul 
2010 raportat la anul 2009 cu 6.425.000 lei, respectiv cu 4,82%, de la 133.402.000 
lei la 126.977.000 lei. 
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Sumele alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru 
echilibrarea bugetelor locale în judeţul Alba au scăzut în anul 2010 raportat la 
anul 2009 cu 2.356.000 lei, respectiv cu 4,82%, de la 48.914.000 lei la 46.558.000 
lei. 

Veniturile obţinute din impozite şi taxe locale în judeţul Alba au crescut în 
anul 2010 raportat la anul 2009 cu 10.160.000 lei, respectiv cu 12,06%, de la 
84.242.000 lei la 94.402.000 lei. 

 

Judeţul Braşov 

  

Cotele defalcate din impozitul pe venit în judeţul Braşov au scăzut în anul 
2010 raportat la anul 2009, cu 9.778.000 lei, respectiv cu 3,06%, de la 320.018.000 
lei la 310.240.000 lei. 

Sumele alocate din cote defalcate din impozitul pe venit pentru 
echilibrarea bugetelor locale în judeţul Braşov au crescut în anul 2010 raportat la 
anul 2009, cu 9.512.000 lei, respectiv cu 8,47%, de la 112.364.000 lei la 
121.876.000 lei. 

Veniturile obţinute din impozite şi taxe locale în judeţul Braşov au crescut 
în anul 2010 raportat la anul 2009, cu 15.455.000 lei, respectiv cu 5,57%, de la 
277.534.000 lei la 292.989.000 lei. 

 

 

 

 



 

Pa
ge

7 

Judeţul Covasna 

  

Cotele defalcate din impozitul pe venit în cadrul judeţului Covasna au 
scăzut în anul 2010 raportat la anul 2009 cu 2.247.000 lei, respectiv cu 3,25%, de 
la 69.217.000 lei la 66.970.000 lei. 

Sumele alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru 
echilibrarea bugetelor locale în cadrul judeţului Covasna au scăzut în anul 2010 
raportat la anul 2009 cu 824.000 lei, respectiv cu 3,25%, de la 25.380.000 lei la 
24.556.000 lei. 

Veniturile obţinute din impozite şi taxe locale în cadrul judeţului Covasna 
a crescut în anul 2010 raportat la anul 2009 cu 6.147.000 lei, respectiv cu 12,77%, 
de la 48.122.000 lei la 54.269.000 lei. 

 

Judeţul Harghita 

  

Cotele defalcate din impozitul pe venit în judeţul Harghita au scăzut în 
anul 2010 raportat la anul 2009 cu 6.755.000 lei, respectiv cu 6,65%, de la 
101.533.000 lei la 94.778.000 lei. 
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Sumele alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru 
echilibrarea bugetelor locale au scăzut în anul 2010 raportat la anul 2009 cu 
2.535.000 lei, respectiv cu 6,8%, de la 37.287.000 lei la 34.752.000 lei. 

Veniturile obţinute din impozite şi taxe locale au crescut în anul 2010 
raportat la anul 2009 cu 9.455.000 lei, respectiv cu 12.6%, de la 75.014.000 lei la 
84.469.000 lei. 

 

Judeţul Mureş 

  

Cotele defalcate din impozitul pe venit în judeţul Mureş au scăzut în anul 
2010 raportat la anul 2009 cu 2.363.000 lei, respectiv cu 1,04%, de la 226.627.000 
lei la 224.263.000 lei. 

Sumele alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru 
echilibrarea bugetelor locale au crescut în anul 2010 raportat la anul 2009 cu 
771.000 lei, respectiv cu 0,94%, de la 82.252.000 lei la 83.023.000 lei. 

Veniturile obţinute din impozite şi taxe locale au crescut în anul 2010 
raportat la anul 2009 cu un 24.977.000 lei, respectiv cu 16,96%, de la 147.311.000 
lei la 172.288.000 lei. 
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Judeţul Sibiu 

  

Cotele defalcate din impozitul pe venit în judeţul Sibiu au scăzut în anul 
2010 raportat la anul 2009 cu 1.211.000 lei, respectiv cu 0,53%, de la 226.806.000 
lei la 225.595.000 lei. 

Sumele alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru 
echilibrarea bugetelor locale au scăzut în anul 2010 raportat la anul 2009 cu 
444.000 lei, respectiv cu 0,53%, de la 83.162.000 lei la 82.718.000 lei. 

Veniturile obţinute din impozite şi taxe locale au crescut în anul 2010 
raportat la anul 2009 cu un 25.386.000 lei, respectiv cu 15,66%, de la 162.154.000 
lei la 187.540.000 lei. 
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SITUAŢIA CHELTUIELILOR 

Cheltuieli totale pe Regiunea 7 Centru: 

mii lei

Denumire judet
CHELTUIELI 

TOTALE 2009
Cheltuieli de 

personal 2009
Bunuri şi 

servicii 2009
Cheltuieli de 
capital 2009

Alte 
cheltuieli 

2009

CHELTUIELI 
TOTALE 2010

Cheltuieli de 
personal 2010

Bunuri şi 
servicii 2010

Cheltuieli de 
capital 2010

Alte 
cheltuieli 

2010
TOTAL REG. 7 4.980.595 2.015.300 989.357 815.427 1.160.512 4.763.658 1.681.549 1.015.515 762.326 1.304.268
ALBA 726.618 305.350 105.402 123.309 192.556 684.643 253.659 107.247 89.009 234.728
BRAŞOV 1.309.804 441.167 335.117 191.960 341.559 1.237.049 356.328 317.664 221.417 341.639
COVASNA 397.607 199.860 64.808 78.727 54.212 383.983 168.787 77.875 68.354 68.967
HARGHITA 604.796 288.915 101.247 125.478 89.157 587.575 245.235 102.695 118.495 121.149
MUREŞ 1.040.831 472.010 222.653 120.533 225.635 1.009.270 399.988 231.824 112.526 264.932
SIBIU 900.940 307.998 160.130 175.419 257.393 861.139 257.552 178.211 152.524 272.853  

mii lei 

  

Cheltuielile totale la nivelul regiunii 7 Centru au scăzut în anul 2010 
raportat la anul 2009 cu 216.937.000 lei, respectiv cu 4,36%, de la 4.980.595.000 
lei la 4.763.658.000 lei. 
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Cheltuielile de personal în cadrul regiunii 7 Centru au scăzut în anul 2010 
raportat la anul 2009 cu 333.750.000 lei, respectiv cu 16,56%, de la 2.015.300.000 
lei la 1.681.549.000 lei. 

Cheltuielile cu bunurile şi serviciile în cadrul regiunii 7 Centru au crescut 
în anul 2010 raportat la anul 2009 cu 26.157.000 lei, respectiv cu 2,64%, de la 
989.357.000 lei la 1.015.515.000 lei. 

Cheltuielile de capital în cadrul regiunii 7 Centru au scăzut în anul 2010 
raportat la anul 2009 cu 53.101.000 lei, respectiv cu 6,51%, de la 815.427.000 lei 
la 762.326.000 lei. 

Celelalte cheltuieli în cadrul regiunii 7 Centru au crescut în anul 2010 
raportat la anul 2009 cu 143.756.000 lei, respectiv cu 12,39%, de la 1.160.512.000 
lei la 1.304.268.000 lei. 

 

Cheltuieli pe judeţe: 

Judeţul Alba 

  

Cheltuielile totale în judeţul Alba au scăzut în anul 2010 raportat la anul 
2009, cu 41.975.000 lei, respectiv cu 5,78%, de la 726.618.000 lei la 684.643.000 
lei. 

Cheltuielile de personal în judeţul Alba au scăzut în anul 2010 raportat la 
anul 2009 cu 51.691.000 lei, respectiv cu 16.93%, de la 305.350.000 lei la 
253.659.000 lei. 

Bunurile şi serviciile în judeţul Alba au crescut în anul 2010 raportat la anul 
2009 cu 1.845.000 lei, respectiv cu 1,75%, de la 105.402.000 lei la 107.247.000 
lei. 
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Cheltuielile de capital în judeţul Alba au scăzut în anul 2010 raportat la 
anul 2009 cu 34.301.000 lei, respectiv cu 27,82%, de la 123.309.000 lei la 
89.009.000 lei. 

Celelalte cheltuieli în judeţul Alba au crescut în anul 2010 raportat la anul 
2009 cu 42.172.000 lei, respectiv cu 21,9%, de la 192.556.000 lei la 234.728.000 
lei. 

 

Judeţul Braşov 

  

Cheltuielile totale în judeţul Braşov au scăzut în anul 2010 raportat la anul 
2009, cu 72.755.000 lei, respectiv cu 5,55%, de la 1.309.804.000 lei la 
1.237.049.000 lei. 

Cheltuielile de personal în judeţul Braşov au scăzut în anul 2010 raportat la 
anul 2009, cu 84.839.000 lei, respectiv cu 19,23%, de la 441.167.000 lei la 
356.328.000 lei. 

Cheltuielile cu bunurile şi serviciile în judeţul Braşov au scăzut în anul 
2010 raportat la anul 2009, cu 17.454.000 lei, respectiv cu 5,21%, de la 
335.117.000 lei la 317.664.000 lei. 

Cheltuielile de capital în judeţul Braşov au crescut în anul 2010 raportat la 
anul 2009, cu 29.457.000 lei, respectiv cu 15,35%, de la 191.960.000 lei la 
221.417.000 lei. 

Celelalte cheltuieli în judeţul Braşov au crescut în anul 2010 raportat la anul 
2009, cu 81.000 lei, respectiv cu 0,02%, de la 341.559.000 lei la 341.639.000 lei. 
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Judeţul Covasna 

  

Cheltuielile totale în judeţul Covasna au scăzut în anul 2010 raportat la anul 
2009, cu 13.624.000 lei, respectiv cu 3,43%, de la 397.607.000 lei la 383.983.000 
lei. 

Cheltuielile de personal în cadrul judeţului Covasna au scăzut în anul 2010 
raportat la anul 2009 cu 31.073.000 lei, respectiv cu 15,55%, de la 199.860.000 lei 
la 168.787.000 lei. 

Cheltuielile cu bunuri şi servicii în judeţul Covasna au crescut în anul 2010 
raportat la anul 2009 cu 13.066.000 lei, respectiv cu 20,16%, de la 64.808.000 lei 
la 77.875.000 lei. 

Cheltuielile de capital în judeţul Covasna au scăzut în anul 2010 raportat la 
anul 2009, cu 10.372.000 lei, respectiv cu 13,17%, de la 78.727.000 lei la 
68.354.000 lei. 

Celelalte cheltuieli în judeţul Covasna au crescut în anul 2010 raportat la 
anul 2009 cu 14.754.000 lei, respectiv cu 27,22%, de la 54.212.000 lei la 
68.967.000 lei. 

 

Judeţul Harghita 
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Cheltuielile totale în judeţul Harghita, au scăzut în anul 2010 raportat la 
anul 2009, cu 17.221.000 lei, respectiv cu 2,85%, de la 604.796.000 lei la 
587.575.000 lei. 

Cheltuielile de personal în judeţul Harghita au scăzut în anul 2010 raportat 
la anul 2009 cu 43.679.000 lei, respectiv cu 15,12%, de la 288.915.000 lei la 
245.235.000 lei. 

Cheltuielile cu bunuri si servicii în judeţul Harghita au crescut cu 
1.448.000 lei, respectiv cu 1,43%, de la 101.247.000 lei la 102.695.000 lei. 

Cheltuielile de capital în judeţul Harghita au scăzut în anul 2010 
comparativ cu anul 2009 cu 6.982.000 lei, respectiv cu 5,56%, de la 125.478.000 
lei la  118.495.000 lei. 

Celelalte cheltuieli în judeţul Harghita au crescut în anul 2010 comparativ 
cu anul 2009 cu 31.992.000 lei, respectiv cu 35,88%, de la 89.157.000 lei la  
121.149.000 lei. 

 

Judeţul Mureş 

  

Cheltuielile totale în judeţul Mureş, au scăzut în anul 2010 raportat la anul 
2009, cu 31.562.000 lei, respectiv cu 3,03%, de la 1.040.831.000 lei la 
1.009.270.000 lei. 

Cheltuielile de personal în judeţul Mureş au scăzut în anul 2010 raportat la 
anul 2009 cu 72.022.000 lei, respectiv cu 15,26%, de la 472.010.000 lei la 
399.988.000 lei. 

Cheltuielile cu bunuri si servicii în judeţul Mureş au crescut cu 9.171.000 
lei, respectiv cu 4,12%, de la 222.653.000 lei la 231.824.000 lei. 
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Cheltuielile de capital în judeţul Mureş au scăzut în anul 2010 comparativ 
cu anul 2009 cu 8.008.000 lei, respectiv cu 6,64%, de la 120.533.000 lei la  
112.526.000 lei. 

Celelalte cheltuieli în judeţul Mureş au crescut în anul 2010 comparativ cu 
anul 2009 cu 39.297.000 lei, respectiv cu 17,42%, de la 225.635.000 lei la  
264.932.000 lei. 

 

Judeţul Sibiu 

  

Cheltuielile totale în judeţul Sibiu, au scăzut în anul 2010 raportat la anul 
2009, cu 39.801.000 lei, respectiv cu 4,42%, de la 900.940.000 lei la 861.139.000 
lei. 

Cheltuielile de personal în judeţul Sibiu au scăzut în anul 2010 raportat la 
anul 2009 cu 50.446.000 lei, respectiv cu 16,38%, de la 307.998.000 lei la 
257.552.000 lei. 

Cheltuielile cu bunuri si servicii în judeţul Sibiu au crescut cu 18.081.000 
lei, respectiv cu 11,29%, de la 160.130.000 lei la 178.211.000 lei. 

Cheltuielile de capital în judeţul Sibiu au scăzut în anul 2010 comparativ cu 
anul 2009 cu 22.895.000 lei, respectiv cu 13,05%, de la 175.419.000 lei la  
152.524.000 lei. 

Celelalte cheltuieli în judeţul Sibiu au crescut în anul 2010 comparativ cu 
anul 2009 cu 15.460.000 lei, respectiv cu 6,01%, de la 257.393.000 lei la  
272.853.000 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 judet 

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 

ALBA  3259 86 207 161 3713 
BRAŞOV  3523 180 742 117 4562 
COVASNA  1979 42 126 70 2217 
HARGHITA  2.725 229 422 62 3438 
MUREŞ  4352 97 413 178 5040 
SIBIU  3247 93 283 123 3746 
Total Regiune 7 19085 727 2193 711 22716 

 

 

Număr maxim de posturi pe total şi pe categorii, pentru Regiunea 7 Centru 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 
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