
336 milioane de lei, banii Sibiului in 2012
Sibiul are anul acesta la dispozitie peste 336 milioane lei, un buget mai mare cu aproximativ 30 de
milioane, fata de cel pe care l-a avut anul trecut. Consilierii locali au votat ieri proiectul de buget si lista
de investitii pe acest an. Din totalul bugetului, 209 milioane lei sunt venituri proprii ale bugetului local,
6,3 milioane lei sunt subventii de la bugetul de stat, iar 14 milioane lei sunt componenta Uniunii
Europene si a bugetului de stat la proiectele cu finantare europeana.
  
  Transportul, primul la investitii
  
  Cea mai mare suma din buget merge spre domeniul transporturilor, care primeste 120 milioane lei, din
care 44 milioane pentru reparatii la strazi, 21,6 milioane lei pentru investitii la strazi, aproape 3 milioane
pentru constructia de poduri, 13 milioane lei pentru rambursari de credite si tot atata pentru sustinerea
proiectelor cu finantare europeana.
  
  Din bugetul pe anul 2012, 10,8 milioane lei sunt pentru plata dobanzii aferente datoriei externe, 74,4
milioane lei sunt pentru invatamant, din care mare parte vor merge catre salariile dascalilor, iar 8,6
milioane lei pentru cheltuieli materiale. La dezvoltare publica sunt alocate 48 milioane lei, la iluminat
public 6,5 milioane lei, iar la protectia mediului 8,9 milioane lei. 
  
  Cultura primeste 29 milioane 
  
  Fosta Capitala Culturala Europeana are pentru anul acesta un buget de 29,4 milioane lei pentru cultura,
din care 8 milioane lei sunt pentru agenda culturala si sportiva, aprobata tot in sedinta de ieri, 5 milioane
lei pentru Casa de Cultura si Teatrul de Balet, iar cea mai mare suma, de 10,3 milioane lei va fi bugetul
Teatrului Radu Stanca din Sibiu.
  
  Mariana Brunchea, consilier local din partea PDL, s-a ridicat inainte de votul proiectului si a cerut
reprezentantilor Teatrului Radu Stanca sa-i explice de ce este nevoie de aceste sume, adaugand ca
teatrul si-a propus pe anul acesta 66 de piese de Teatru deja puse in scena, plus inca 13 premiere. "Nu
considerati ca sunt cam multe pentru putinta dumneavoastra?", a intrebat Brunchea. Directorul
Teatrului, Constantin Chiriac, nu a fost la sedinta, iar directorul tehnic al institutiei a explicat ca acesta
este doar programul minimal al teatrului, fata de care pot sa apara si alte piese in plus.
  
  Brunchea l-a intrebat si pe directorul Casei de Cultura, Ovidiu Dragoman, de ce este nevoie de aceste
sume pentru Teatrul de Balet, marturisind ca "stiti ca moartea mea este baletul". Dragoman i-a explicat
consilierului local ca doar 20 la suta din bugetul Casei merge spre balet, iar in timp scurt de la infiintare
acest teatru sibian a ajuns sa fie comparat cu opera de la Bucuresti.
  
  Consilierul PDL s-a referit si la lista de investitii, spunand ca de ani de zile vede aceleasi strazi, una
dintre ele fiind si cea pe care locuieste ea, in stadiul de SF, motiv pentru care le va considera "Science
Fiction" si va crede ca se vor "repara virtual". 
  
  Primarul Sibiului, Klaus Iohannis, cel care a propus spre votul Consiliului bugetul si lista de investitii pe
2012, nu a avut nicio interventie dupa afirmatiile consilierului PDL, insa afirmaiile acesteia au starnit
amuzamentul primarului.
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