
Ap�curat� gr�init�si sal�de sport
<i>Autoritatile locale din Rasinari isi propun pentru acest an, printre altele, rezolvarea problemei apei
potabile, constructia unei gradinite si a unei sali de sport. Rasinari se afla in topul comunelor din punctul
de vedere al banilor alocati pentru 2007, de la bugetul de Stat. </i><br />  <br />  Primarul din Rasinari,
Ioan Bara, s-a aratat mai mult decat multumit de felul in care s-au impartit banii de la bugetul de Stat, pe
localitati, in acest an. Bara se arata bucuros de faptul ca institutia care imparte acesti bani nu mai este
Consiliul Judetean ci Directia Generala a Finantelor Publice Sibiu.  "Ma bucur ca aceasta a tributia a
trecut acum la Directia de Finante. Inainte, banii erau acordati de la Consiliul Judetean pe considerente
politice. Suntem multumiti de algoritmul luat in considerare de Finante pentru repartizarea fondurilor si
cred ca directorul Finantelor, Grigore Popescu, da dovada de profesionalism" , considera Ioan Bara. <br
/>  Rasinari a primit, in urma distribuirii banilor pentru cheltuieli si echilibrarea bugetului local, pe 2007,
aproape 3 milioane de lei. Din aceasta suma, 1,2 milioane de lei reprezinta cheltuieli cu personalul din
invatamant. <br />  <br />  <b>Accent pe apa potabila</b><br />  <br />  Cele mai importante proiecte pe
care si le propune pentru acest an administratia locala din Rasinari, sunt legate de rezolvarea problemei
apei potabile si de amenajarea unor spatii pentru invatamant si sport. Fondurile urmeaza sa provina din
finantari de la bugetul de Stat si din programe de dezvoltare europene sau guvernamentale. Primarul Ioan
Bara arata ca va insista in acest an in sepecial pentru introducerea apei potabile in localitate si pentru
amenajarea retelei de canalizare.  "Principala preocupare este aducerea apei potabile. Un alt proiect
importante este constructia unei gradinite, care va functiona cu regim de cresa. Proiectul pentru gradinita
este finalizat si urmeaza sa organizam licitatia pentru executarea lucrarii" , explica primarul. Autoritatile
locale mai au in plan, pentru acest an, constructia unei sali de sport, ca urmare a revendicarii actualului
teren de sport, de catre o persoana fizica.  "De cand terenul a fost revendicat, copii fac sport pe strazi,
ceea ce nu este in regula deloc. Vrem sa realizam sala de sport cat mai repede posibil, prin Consiliul
National de Investitii" , mai spune Ioan Bara. <br />  <br />  Laurentiu PARNIC
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