
Buget 2010: tot la coada
Daca nu ar fi fost trei judete mai ignorate decat Sibiul, judetul nostru ar fi fost ultimul in clasamentul
judetelor care primesc bani de la bugetul de stat pentru comune si orase. In ceea ce priveste banii alocati
pentru drumurile judetene, stam un pic mai bine - locul 27 din 41.Noroc cu protectia copilului si a
persoanelor cu handicap, unde prin prisma fondurilor alocate suntem pe locul 13, cu 58,7 milioane de lei.
Lider e Iasiul, cu 112 milioane alocate, iar la coada clasamentului se afla Giurgiul, cu 21 de milioane
alocate.Pentru salariile, sporurile si indemnizatiile profesorilor si pentru ajutorul social, judetul Sibiu
coboara pana pe 24, cu 214 milioane de lei, suma relativ medie acordata la nivel national.La sumele
defalcate din TVA pentru drumurile judetene si comunale, judetul se intoarce la tratamentul
binecunoscut, cel din jumatatea de jos a alocatiilor la nivel national. Cu 11,4 milioane de lei alocate
pentru drumurile judetene din Sibiu, ocupam un fericit loc 27 din 41. Ne depasesc judete precum
Teleorman (20,16 milioane), Hunedoara (24,13 milioane) sau Bihor (21,38 milioane de lei). Cel mai la
coada suntem la impartirea banilor pentru "echilibrarea bugetelor locale". Daca nu ar fi fost judetele Salaj
(29,5), Ilfov (10,9 mil.) si Covasna (26,2 milioane), cu cele 31,3 milioane alocate localitatilor din judetul
nostru, am fi fost pe ultimul loc. Cei mai multi bani sunt alocati pentru comunele si orasele din judetele
Suceava (100 de milioane), Bacau si Neamt (cu 74, respectiv 73 de milioane de lei).Bugetele
administratiilor locale vor beneficia in conturi de transferuri de bani de la bugetul Ministerului
Agriculturii pentru "camerele agricole". Cu 840.000 de lei propusi in acest an pentru judetul Sibiu,
ocupam un fericit loc 11 la nivel national. 11 de la coada, evident.In rest, am arat miile de pagini ale
bugetului de stat pe 2010 si, mare lucru pentru Sibiu nu am descoperit. Ministerul Transporturilor prevede
ca anul acesta urmeaza sa fie terminata centura ocolitoare a Sibiului. Aproape toata centura, deoarece
proiectul pe 2010 prevede alocarea de bani si in 2011. Pentru anul acesta, sumele prevazute pentru
centura Sibiului sunt de 50,78 milioane de lei, iar pentru anul viitor de 7,9 milioane de lei. Anul trecut,
Ministerul sustine ca pentru centura Sibiului au fost cheltuite 73,7 milioane de lei, iar pana in 2008,
aproape 119 milioane de lei. Cat priveste autostrazile, Ministerul Transporturilor isi propune ca in acest
an sa demareze "actiuni de pregatire a documentatiilor tehnice pe diferite tronsoane ale autostrazii Nadlac
- Deva - Sibiu - Pitesti", cu accent deosebit pe portiunea Orastie - Sibiu. Ca un detaliu, aceasta autostrada
trebuia sa aiba lucrarile incepute inca de anul trecut si sa fie finalizata in 2013. Cat despre Autostrada
Transilvania, care traverseaza si estul judetului, nu e deloc sigur cati din cei 700 de milioane de lei
propusi pentru 2010 vor fi si cheltuiti in judetul nostru. La coada pentru o parte din aceeasi bani mai stau
si judetele Brasov, Mures, Cluj, Salaj si Bihor. Pentru a reteza orice speranta, drumul care judetele Sibiu
de Alba prin Copsa Mica nu va primi nici in acest an fonduri pentru modernizare.In fine, bugetul de stat
prevede bani pentru finalizarea sediului Directiei Finantelor, inceput inca din 1993. Tot pentru sedii vin
bani si catre Tribunalul Sibiu, dar si catre Judecatoria din Saliste, plus Directia de Munca.Pentru a
incheia, totusi, intr-o nota optimista, Universitatea din Sibiu primeste bani pentru doua camine
studentesti, biblioteca, sediul Facultatii de Medicina si Centrul de cercetare din Paltinis.
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