
VIENA – ASPECTE ADMINISTRATIVE GENERALE 

•statut dual: provincie și municipalitate 

•provincie federală din 1922 

•este unul din cele nouă landuri (provincii) federale si 

capitala federală a statului  

•are dreptul la legislație și la organisme executive 

proprii  

•11 reprezentanți în Consiliul Federal (Bundesrat), a 

doua cameră legislativă (numită și camera landurilor) 

•atribuțiile legislative revin parlamentului provincial 

(Landtag), format din 100 de membri 



VIENA – ASPECTE ADMINISTRATIVE GENERALE 

•Consiliul municipal (Gemeinderat) este cea mai 

înaltă autoritate a orașului 

•Cei 100 de membri ai săi sunt în același timp și 

membri ai parlamentului provincial Landtag 

•Ei sunt aleși de locuitorii Vienei pentru un mandat 

de cinci ani 

•Primarul este și guvernatorul (Landeshauptmann) 

Vienei, ca reprezentant al administrației federale, 

ales de către parlamentul landului (Landtag). 



VIENA – ASPECTE ADMINISTRATIVE GENERALE 

•Funcția Consiliului municipal este să protejeze 
interesele tuturor membrilor comunității 

•Sarcinile sale principale include:  

•supervizarea generală a municipalității 

•alegerea primarului 

•alegerea celor doi viceprimari și a consilierilor 

•adoptarea bugetului muncipal 

•aprobarea funcțiilor publice 

•aprobarea contractelor de servicii și a acordurilor 
colective 

•aprobarea bilanțului general 



VIENA – ASPECTE ADMINISTRATIVE GENERALE 

•Senatul orașului este format din primar și un număr 

de 9-15 consilierii muncipali, aleși de Consiliu în 

conformitate cu principiul reprezentării 

proporționale.  

•Senatul este format din membri cu funcții executive, 

dar și din consilieri fără portofoliu.  

•ia decizii în probleme administrative majore (de 

personal, proiecte ale municipalității) 

•analizează proiecția bugetară și bilanțul general în 

colaborare cu comitetul financiar 



VIENA – ASPECTE ADMINISTRATIVE GENERALE 

•Primarul este ales de Consiliul municipal, pentru o 
perioadă echivalentă cu mandatul legislativ al acestuia, 

de cinci ani.  

•El este șeful Administrației orașului (Magistrat).  

•In calitate de guvernator al Vienei, prezidează guvernul 
provincial 

 

•Administrația orașului (Magistrat) este compusă din: 

• primar 

•consilierii municipali executivi 

•directorul executiv  

•și personal 



VIENA – ASPECTE ADMINISTRATIVE GENERALE 

•Viena este formată din 23 de districte (Bezirke) 

•Birourile administrative districtuale (Magistratisches 
Bezirksamt) sunt similare celor din celelalte landuri 

•Organele districtuale sunt președintele, adunarea și 
comisiile, ca organe descentralizate ale municipalității. 

•Fiecare district are o Adunare districtuală 
(Bezirksvertretung) aleasă direct de locuitorii săi, 

simultan cu votul pentru Consiliul municipal 

•Adunarea îl alege, din rândul partidului care a întrunit 
cele mai multe voturi, pe președintele districtului 

(Bezirksvorsteher) ca reprezentant politic la nivelul 
orașului 

•Adunarea are între 40 și 60 de membri, numiți 
consilieri districtuali.  



LEOPOLDSTADT – SECTORUL 2 
FLÄCHE: 19,24 KM2  / EINWOHNER: 101.505 (1. JÄNNER 2015) 

 HTTPS://WWW.WIEN.GV.AT/BEZIRKE/LEOPOLDSTADT/ 

 



LEOPOLDSTADT LA 1830 
 

 



LEOPOLDSTADT – SECTORUL 2 

Primar Karlheinz Hora (stg.)  

Sedinta a Parlamentului Tinerilor – 9 decembrie 

2015 (dr.) 
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LEOPOLDSTADT – SECTORUL 2 
RETEAUA SCOLARA  

49 de unitati 

20 de scoli elementare/primare 

10 scoli medii 

2 scoli profesionale 

3 scoli comerciale 

4 scoli speciale 

3 Statutschule (scoli private cu statut public) 

7 scoli generale/gimnazii (din care 6 de stat) 

https://schulfuehrer.ssr-wien.gv.at/schoolguide/ 

 



LEOPOLDSTADT – SECTORUL 2 

 

1100 elevi in invatamantul primar 

Estimare pentru 2016: 1616 elevi 

Nu exista finantare per elev (per capita) 

Liceele sunt finantate direct din fondul federal 

Primaria nu este reprezentata in conducerea 
unitatilor de invatamant 

Numar maxim de elevi/clasa: 25 

143 de natiuni in sector 

800 de romani 

 



LEOPOLDSTADT – SECTORUL 2 

Buget 2015 

Bezirksvoranschlag, zentrale Verrechnung (MA 5) 
Estimare District, compensarea centrală (MA 5) 

1.113.600 

Sonstige kulturelle Maßnahmen (MA 7) Alte activități 
culturale (MA 7) 70.000 

Kindergärten (MA 10) Grădinițe (MA 10) 969.800 

Musikschule Wien (MA 13) Scoala de muzica Viena (MA 
13) 19.700 

Stadtentwicklung, Stadtplanung (MA 18 und MA 46) 
Dezvoltare Urbană, Urbanism (MA 18 și MA 46) 100 

Straßenbau (MA 28) Constructii Drumuri (MA 28) 
1.542.100 

 



LEOPOLDSTADT – SECTORUL 2 

Straßenbau (MA 28) Constructii Drumuri (MA 28) 
1.542.100 

Abwasserbeseitigung (Wien Kanal) Canalizare (Wien 
Kanal) 100 

Wasserversorgung (MA 31) Alimentare cu apă (MA 31) 
100 

Elektro- und lichttechnische Verkehrsregelung und -
sicherung (MA 33) Controlul electric și iluminat de trafic 

și de asigurare (MA 33) 511.200 

Amtsgebäude - Errichtung und Erhaltung (MA 34) 
Cladire birouri - crearea și menținerea (MA 34) 1.000 

Pensionistenklubs (MA 40) Cluburi pensionari (MA 40) 
439.700 

 



LEOPOLDSTADT – SECTORUL 2 

 

Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze (MA 42) 
Parcuri și grădini, locuri de joacă pentru copii (MA 42) 

1.185.500 

Bäder (MA 44) Bai (MA 44) 57.100 

Straßenreinigung (MA 48) Curățarea străzilor (MA 48) 
146.400 

Spielplätze (MA 51) Locuri de joaca (MA 51) 10.000 

Information und Öffentlichkeitsarbeit (MA 53) Informare 
și Relații Publice (MA 53) 23.100 

Allgemeiner Sachaufwand (MA 54) Cheltuielile generale 
și administrative (MA 54) 7.800 

 



LEOPOLDSTADT – SECTORUL 2 

Allgemein bildende Pflichtschulen (MA 56) Școlile 
generale obligatorii (MA 56) 5.841.000 

Märkte (MA 59) Piete (MA 59) 623.300 

Kulturelle Jugendbetreuung (MA 13) Suport pentru 
tineret si grupuri etnice (MA 13) 409.400 

Bedürfnisanstalten (MA 48) WC-uri (MA 48) 697.600 

Technische Verkehrsleiteinrichtungen - 
Bodenmarkierungen und Verkehrszeichen (MA 28)   De 
control al traficului tehnic - marcaje rutiere și semnele 

de circulație (MA 28) 368.200 

Summe der Ausgaben Total cheltuieli 11.586.500 

Total cheltuieli gradinite si scoli: 6.830.500 (58,95%) 

 


