
Agnita are buget!
Consiliul Local al orasului Agnita a aprobat, in sedinta ordinara din luna februarie, bugetul de venituri si
cheltuieli. 
  
  Comparativ cu anul trecut, veniturile au crescut cu 16820 mii lei respectiv 29764 mii lei in 2011, fata de
12944 mii lei in 2010. Cresterea nu se datoreaza unor alocari mai mari de la bugetul statului ci fondurilor
europene de 17639 mii lei, atrase pentru reabilitarea si modernizarea arterei principale. De la bugetul
statului, Agnita a primit cu 998 mii lei mai putin. S-au dat cu 280 mii lei mai putini din cotele defalcate
din impozitul pe venit si cu 718 mii lei mai putini din sumele defalcate din TVA. 
  
  Din veniturile orasului se preconizeaza o crestere de 299 mii lei din taxe speciale si 126 mii lei din
prestari servicii. 
  
  Sumele mai mici, primite din bugetul statului afecteaza, cel mai mult, invatamantul care primeste cu 680
mii lei mai putini, respectiv 4251 mii lei, fata de 4911 mii lei in 2010. Pentru cultura si religie vor fi cu
356 mii mai putini si pentru asistenta sociala cu 74 mii lei. 
  
  Pentru investitii s-au prevazut 20356 mii lei. 
  
  Cea mai multi bani, 18485 lei, sunt destinati pentru continuarea lucrarilor la artera principala si provin
din fonduri europene. Tot pentru continuarea lucrarilor, incepute in anul trecut, s-au prevazut 574 mii lei.
Cu acestia se va termina policlinica - cabinet medici de familie si apartamentele pentru medici. Pentru
aceasta investitie s-au mai alocat 80 mii lei din bugetul local iar pentru dotarea spitalului s-au aprobat 65
mii lei pentru a se cumpara un Aparat Automat de Biochimie 
  
  Tot din bugetul local s-au prevazut 1201 mii lei pentru investitii noi. Din acesti bani , 600 mii lei vor fi
folositi pentru reabilitarea strazii Mihai Eminescu si 187 mii lei pentru realizarea retelei electrice
subterane prin centrul orasului 
  
  Este salutara si investitia de 25 mii lei pentru a fi reabilitata curtea de la Central (betonare, asfaltare,
bordurare). Este o lucrare absolut necesara, avand in vedere multele unitati frumos amenajate, in contrast
cu o curte care niciodata nu a aratat frumos si pe unde circula foarte multi agniteni. 
  

Cuvinte cheie: agnita  mihai eminescu  medici de familie  fonduri europene  impozitul pe venit  consiliul
local  invatamant  altar  lucrare  investitii  ceas  pre  electrice
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