
Bugetele pe 2010 - fondurile europene fac diferenta
Reprezentantii celor mai importante administratii din Sibiu au aceeasi speranta - sa termine 2010 cel putin
la fel de bine precum 2009. Chiar daca, pentru sibianul de rand, 2009 nu a fost un an tocmai fericit, din
punct de vedere financiar.Cel mai mult din punct de vedere financiar se pot lauda reprezentantii
Consiliului Judetean. Aici, institutia desi are acoperire judeteana, are un buget mult mai mic decat al
Sibiului, de exemplu. Mai mult, peste 50% din milioanele care alcatuiesc veniturile la acest buget sunt
indreptate catre asistenta sociala. In ciuda acestui fapt, institutia judeteana reuseste o premiera in 2010 -
cresterea substantiala a veniturilor la capitolul Transporturi in special din fonduri europene. Mai concret,
pentru anul viitor, Consiliului Judetean Sibiu spera sa aiba venituri de cel putin 270,5 milioane de lei, cu
peste 30 de milioane de lei mai mare decat anul acesta. Cresterea este datorata in cea mai mare parte
fondurilor venite pentru repararea si modernizarea unor drumuri din judet, cu fonduri europene. Practic,
de la 10,1 milioane de lei cat au intrat in acest an in bugetul judetului din fondurile europene de
dezvoltare, anul viitor sumele vor urca la 35,5 milioane de lei. In rest, veniturile din cotele defalcate din
impozitul pe venit urca de la 47,8 la 48,5 milioane de lei, iar cele defalcate din TVA urca de la 59,56 la 60
de milioane de lei. Sumele asteptate pentru echilibrarea bugetului sunt la fel ca anul acesta - 22,27
milioane de lei. La capitolul cheltuieli, cresc mai semnificativ sumele alocate la capitolul Sanatate (de la
1,4 la 4,37 milioane de lei), Cultura, recreere si religie (de la 28,9 la 34 milioane lei) si, evident,
Transporturi - de la 53,4 la 70,4 milioane de lei. De altfel, sprijinul Consiliului Judetean acordat
bisericilor a fost apreciat chiar si de Mitropolitul Ardealului, IPS Laurentiu Streza. La finele saptamanii
trecute el a venit in fata consilierilor judeteni carora le-a multumit pentru ajutor. "S-au transmis niste
semne, prin alocarea de bani. Oamenii au venit si ei cu banii lor, am mai dat si noi si lucrurile au inceput
sa se miste", spune Laurentiu Streza. Cu toate acestea, din cascavalul bugetului judetean, cea mai mare
parte merge tot catre asistenta sociala si asigurari - 103,81 milioane de lei sunt previzionate a fi cheltuite
anul viitor la acest capitol. Presedintele CJ Sibiu, Martin Bottesch, spera ca in 2010 sa conduca judetul
dintr-o noua sala de sedinte: in curtea institutiei va fi terminata anul viitor o noua aripa.In orasul resedinta
de judet, lucrurile nu sunt, insa, atat de roz. "Nici acum nu sunt optimista in ceea ce priveste anul 2010.
Dar vom incerca sa ne mentinem la nivelul acestui an", spune Astrid Fodor, viceprimarul Sibiului care are
in subordonare Directia Economica si Serviciul buget - contabilitate. Una din principalele "nerealizari"
din 2009 nu se mai repeta si in 2010 la bugetul Sibiului - este vorba de incercarea de a obtine bani multi
(aproximativ 50 de milioane de lei in acest an) din vanzarea de imobile, in special, aflate in proprietatea
Sibiului. Cum anul crizei a afectat in special piata imobiliara, ofertele Primariei Sibiu au ramas fara
cumparatori, iar reprezentantii institutiei publice au refuzat sa coboare preturile sub cele practicate pe o
piata "normala"."Si in 2010, cred ca investitiile vor avea aceeasi proportie in buget ca si in acest an. S-au
intocmit deja trei variante in lucru ale bugetului. Fiecare au fost discutate pentru a fi siguri ca ceea ce vom
cuprinde in buget va putea fi realizat", mai spune Astrid Fodor.In Sibiu, investitiile ce vor fi demarate
raman axate pe infrastructura, in special cea rutiera. Probabil una din cele mai importante ramane podul
din prelungirea strazii Neculce, pod care va traversa Cibinul. Acesta, alaturi de noul pod peste Cibin din
apropierea strazii Maramuresului vor fi demarate din creditul de aproximativ 11,5 milioane de euro
accesat de Primaria Sibiu de la BERD la inceputul lui 2010. Proiectul Strandului din Padurea Dumbrava a
fost amanat "sine die".
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