PNDL în 2018
ianuarie - iulie
Am inventariat sumele decontate de Ministerul Dezvoltării
pentru Programul Național de Dezvoltare Locală (PNDL) în
prima jumătate a anului 2018. Proiectele sunt începute în
diverse momente, deci este dificil de legat decontul de un
proiect anume. Unele proiecte pot primi bani din PNDL 1, iar
altele din PNDL 2.
Am publicat localitățile sau județele care au primit cei mai
mulți și cei mai puțini bani, în funcție de partidul din care provin
primarii sau președinții CJ. Cifrele arată în multe cazuri
diferente semnificative între entitățile din vârf și cele aflate pe
ultimele locuri, chiar și de peste 11.000 de ori.
Detalii și harta integrală pe www.expertforum.ro/hartaclientelism.

Au fost făcute
plăți de 1.69
miliarde de lei,
către 1468 de
beneficiari.

total plăți

top județe +
apartenența
politică / sume
brute

Dintre aceștia 876 beneficiari sunt PSD,
iar 490 liberali; restul provin de la alte
partide. 21 de candidați sunt
independenți.

GIURGIU - 82.3 mil.

BOTOȘANI - 17 mil.

OLT - 78.1 mil.

BACĂU - 15.87 mil.

ARGEȘ - 78.08 mil.

BRAȘOV - 14.35 mil.

VASLUI - 78 mil

IALOMIȚA - 12.44 mil.

BUZĂU - 77.9 mil.

COVASNA - 12.23 mil.
primele 5 și ultimele cinci județe ca sume primite
și apartenența politică a președinților CJ

top 5 comune /
capita
Media: 147.82 lei

top 5 CJ /
capita
Media: 3.46 lei

top 5 orașe /
capita
Media: 46.41 lei

GOGOSU - DOLJ
5,134.38

RĂCHITI - BOTOȘANI
1.06

BÎCLEȘ - MEHEDINȚI
4,188.56

MALNAȘ - COVASNA
0.81

BOGDANA - VASLUI
3,886.01

BREBU - PRAHOVA
0.70

LUDOȘ - SIBIU
3,805.18

CĂRPINEȚ - BIHOR
0.67

PĂCUREȚI - PRAHOVA
3,673.84

BELCEȘTI - IAȘI
0.46

CJ SATU MARE
142.12

CJ MUREȘ
0.34

CJ DÂMBOVIȚA
55.27

CJ BRAȘOV
0.28

CJ OLT
49.23

CJ SIBIU
0.20

CJ TELEORMAN
44.91

CJ BACĂU
0.11

CJ GIURGIU
39.06

CJ TIMIȘ
0.02

MIOVENI - ARGEȘ
1,325.82*

AGNITA - SIBIU
3.86

TURCENI - GORJ
383.68

GĂEȘTI - DÂMBOVIȚA
3.72

AMARA - IALOMIȚ
A 368.30

PUCIOASA - DÂMBOVIȚA
2.34

MIHĂILEȘTI - GIURGIU
356.48

ALEȘD - BIHOR
1.57

BĂICOI - PRAHOVA
340.46

DOLHASCA - SUCEAVA
1.56

Mioveni a primit 45.5 milioane (30% din banii decontați orașelor), aproape jumătate
din valoarea proiectului Construire
Spital Orășenesc S+P+6E, Mioveni, jud. Argeș

Fără a fi neapărat o regulă, se poate observa că unele dintre comunele
(Gogosu/Dolj, Colonești/Olt) sau județele fruntașe (Teleorman,
Giurgiu), care au primit cei mai mulți bani sunt active și când vine
vorba de prezență ridicată sau mobilizare intensă a alegătorilor la
alegeri.

% partide/
sume / capita

PSD (60.57%)
PNL (31.71%)
UDMR (2.94%)
Altele (4.78%)

tip beneficiar /
sume brute

comune (70.98%)
CJ (14.50%)
municipii (4.02%)
orase (8.76%)
sectoare (1.74%)

În București, doar Sectorul 3 și Sectorul 4 au
primit bani din PNDL. Sectorul 3, condus de
Primarul Robert Negoiță (PSD) a primit 28, 4 mil.,
iar Sectorului 4 i s-a transferat un milion de lei.

București

Comparativ, primele 5 municipii - Drobeta Turnu
Severin, Galați, Resița, Hunedoara, Orăștie - din
listă au primit 27 de milioane. Toate cele 55 de
municipii au primit 68 de milioane de lei.
Majoritatea proiectelor finanțate pentru
sectoarele Bucureștiului sunt legate de
consolidări de școli și grădinițe. Sectorului 3 i sau alocat 74.5 milioane din PNDL 2 pentru
perioada 2017-2020, aproape cât celelalte
sectoare din București la un loc; S1 nu a primit
alocări.
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