
\&quot;Banii pentru primarii si Consiliul Judetean sunt asigurati! \&quot;
Bugetul alocat Sibiului pentru anul 2012 va ajunge pentru plata cheltuielilor, atat pentru salariile
angajatilor din primarii, cat si pentru profesori. Dupa ce a citit numeroase declaratii ale politicienilor din
Sibiu care spuneau ca banii nu vor ajunge nici pana in iunie, directorul Directiei Generale a Finantelor
Publice Sibiu da asigurari ca Sibiul sta bine din punct de vedere economic. "Am citit ca banii nu vor
ajunge nici pentru iunie. Vreau sa va spun ca din 2007, pana acum, Sibiul din punct de vedere economic
se afla pe locul 6 - 7 in tara. Un singur mare contribuabil da bugetului cat 50 de mii de contribuabili. Este
vorba de Romgaz, care a platit 1,5 miliarde ", a spus directorul general al Directiei Generale a
Finantelor Publice Sibiu, ec. Grigore Popescu. 
  
  Anul trecut, Sibiul a primit 701 milioane de lei de la buget. "Toate bugetele insumate inseamna 1,2
miliarde. Deci bugetele insumate, cel al celor 64 de primarii si al Consiliului Judetean reprezinta un
miliard. Deci 30 la suta a fost data de buget. Diferenta o reprezinta taxele si impozitele locale plus alte
venituri. Aproape toate sumele sunt pe plus ", a precizat Popescu. 
  
  
  
  Economie la fondul de salarii
  
  
  
  Chiar daca au existat probleme anul trecut in ceea ce priveste fondul de salarii pentru cadrele
preuniversitare, directorul Fiscului spune ca s-au facut si economii. "Ceea ce s-a intamplat anul trecut a
fost ca s-a dat pentru prima data un plafon al bugetarilor pentru a se incadra intr-o limita a fondurilor de
salarii. Ordinatorii de credite s-au plans ca nu le ajung banii. Ştiti problemele cu fondurile pentru
preuniversitar. Şi executia anului trecut ne-a dus incat am facut o economie de 15 milioane de lei la
fondul total de salarii iar la nivelul preuniversitar de aproape 6 milioane. Şi exista si acum voci care spun
ca nu ajung banii. Dar, cu certitudine, la nivelul alocat pe acest an vor ajunge banii si pentru plata
angajatilor din primarii si pentru profesori ", a declarat Grigore Popescu.
  
  
  
  Şelimbarul, cea mai bogata comuna
  
  
  
  Noutatea in bugetul din acest an este aceea ca in 2012 statul s-a obligat sa suporte o parte din cheltuielile
materiale ale scolilor. 
  
  Sumele defalcate pentru drumuri judetene sunt intr-adevar mai mici fata de anul trecut. 
  
  in ceea ce priveste nivelul de cota de impozit pe venit, am putea spune ca in Şelimbar locuiesc unii
dintre cei mai bogati romani. "La nivelul judetului Sibiu, impozitul pe cap de locuitor in 2010 a fost de
884 lei mediu si ne situa pe locul 7 in tara. in 2011, impozitul mediu pe cap de locuitor fost de 1.000 de
lei. Patru localitati l-au depasit. Este vorba de Şelimbar - 2.191 de lei, Municipiul Sibiu cu 1.793,
municipiul Medias - 1.400 lei si Şura Mica - 1.004 lei. Pe ultimele locuri sunt Vurpar - 46 de lei, Pauca -
57, Mosna - 57 de lei sau Iacobeni - 58 de lei ", a precizat Grigore Popescu.
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