
Banii Sibiului pe 2011: 307 milioane lei plus fondurile europene
Bugetul Sibiului pe anul 2011 este estimat la 307 milioane lei si va fi propus spre aprobare Consiliului
Local in sedinta de la finalul lunii, a anuntat ieri primarul Klaus Iohannis. 
  
  Estimat initial la apro¬ximativ 323 milioane lei, bugetul realizat anul trecut a fost de 287 milioane lei,
iar bugetul pe 2011 este calculat in functie de aceste sume. 
  
  "Din punct de vedere al bugetului, anul 2010 si anul 2011 sunt foarte ase¬ma¬natori. Am mers pe
acelasi principiu ca in 2010: am alcatuit un buget realist, de data aceasta avand deja experienta unui an de
criza " a explicat Iohannis. 
  
  Bugetul propus pentru anul 2011 este de 307.195.530 lei, din care 211.502.000 lei reprezinta venituri
proprii ale bugetului local din incasarile din impozite si taxe, veniturile din taxe administrative si
eliberari permise, veniturile din proprietate, dobanzi si prestari servicii si venituri din valorificarea de
bunuri. 
  
  Primaria estimeaza ca va primi de la bugetul de stat suma de 91.653.000 lei, care va fi folosita pentru
plata salariilor in invatamantul preuniversitar de stat, a salariilor medicilor din cabinetele medicale din
scoli, sumele destinate Serviciului de Evidenta Persoanei, plata salariilor asistentilor personali ai
persoanelor cu handicap si plata indemnizatiilor persoa¬nelor cu handicap. 
  
  Bani mai multi in infrastructura 
  
  Fondurile prevazute pentru domeniul transporturilor, unde intra si strazile, sunt mai mari decat anul
trecut si ajung la 92.686.200 lei. 
  
  Acestia sunt banii de la bugetul local pentru drumuri, la care, practic, se adauga prima transa din
imprumutul BERD, de 3,9 milioane euro, bani cu care vor fi facute mai multe strazi si un pod peste
Cibin. 
  
  "Anul acesta avem doua proiecte mari ce privesc in¬frastructura. Unul este pro¬iectul de reabilitare a 14
strazi si construirea unui pod finantat prin imprumutul BERD si proiectul care pri¬veste zona orasului de
jos - Planul Integrat de Dezvoltare Urbana. Restul lucrarilor cuprinse pe lista de investitii sunt lucrari de
mai mici dimensiuni, dar care sunt la fel de importante ", a mai spus Klaus Iohannis. 
  
  Planul Integrat de Dez¬voltare Urbana are mai multe proiecte de reabilitare a strazilor si a unui centru
pentru copii, in valoare de aproximativ 20 milioane euro, din care 15 milioane sunt bani europeni. 
  
  24 milioane lei pentru cultura, sport si tineret 
  
  Teatrul National " Radu Stanca " primeste anul acesta 11 milioane lei, Casa de Cultura a Sindicatelor 8,8
milioane lei, iar Teatrul Gong, preluat anul trecut de municipalitate, va primi 1,4 milioane lei. 
  
  Primaria estimeaza ca va cheltui 4,3 milioane pe salubritate si 6,4 milioane pentru iluminat. 
  
  Serviciile publice, Ges¬tionarea cainilor fara stapan, Fondul Locativ, Directia Fiscala, Cimitirul
Municipal, Baia Neptun si Domeniul Public si Privat, primesc in total aproximativ 7 milioane lei. 
  
  Venituri din impozite 
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  La capitolul venituri, cele mai mari sume estimate sunt la categoria cote si sume defalcate din
im¬pozitul pe venit - 113.401.000 lei. La ca¬pitolul de venituri din sume defalcate din TVA sunt
prevazute 86.502.000 lei, iar din impozitele pe pro¬prietate estimarile arata incasari de 98.101.000 de lei.

  
  "Ca sursa de finantare, in bugetul anului 2011 este prevazut excedentul din anii precedenti in suma de
10.141.000 lei. Aceasta suma reprezinta confir¬marea faptului ca economia sibiana a fost cladita pe baze
solide datorita unei politici de dezvoltare eco¬nomica sanatoasa. Cu alte cuvinte excedentul reflecta
faptul ca multe firme sibiene nu numai ca au rezistat cu bine in fata contextului economic dificil ci s-au si
extins ca activitate sau ca numar de angajati ", a explicat primarul Sibiului. 
  

Cuvinte cheie: teatru  sibiul  cibin  teatrul gong  casa de cultura  sport  casa de cultura a sindicatelor
cabinete  teatrul national  bugetul de stat  invatamant  cimitir  primarul sibiului  berd  transporturi
proiecte  iluminat  investitii  finantare  firme sibiene  ceas  pre  klaus iohannis  bugetul sibiului  pod peste
cibin
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