
Bugetul judetului a trecut
Bugetul judetului pentru 2010 a fost aprobat, ieri, de alesii judeteni fara prea mari discutii, semn ca
acestia s-au inteles din sedintele comisiilor de specialitate, care au avut loc in preajma sedintei de ieri.
Poate ca impartirea banilor nu a avut o miza prea mare, in conditiile in care bugetul pe 2010 al
Consiliului Judetean este sensibil egal cu cel de anul trecut si se stia unde se vor duce banii. Pentru 2010,
bugetul aprobat este de 239 milioane de lei, cu 3 milioane de lei mai mult decat cel din 2009. Fiind
vorba, practic, de aceleasi sume, nu s-a putut umbla prea mult la fondurile repartizate pentru investitii. Cu
toate acestea, discutiile s-au purtat in jurul sumelor primite de catre primarii pentru echilibrarea bugetelor
locale si pentru cofinantarea proiectelor de infrastructura accesate din fonduri europene sau
guvernamentale. Daca alesii PD-L, FDGR si PNL s-au declarat multumiti de sumele repartizate pentru
primariile conduse de primarii lor politici, cei ai PSD au mai intervenit asupra sumelor venite pentru
primariile PSD din judet. Astfel, Ioan Terea, consilier PSD, spune ca sumele au fost modificate intre
primarile PSD, astfel incat sa nu se creeze animozitati intre primarii PSD, mai ales ca acestia au investitii
in derulare si fiecare ban primit de la Consiliul Judetean este binevenit. 
  
  
  
  Martin Bottesch, presedintele Consiliului Judetean, spune ca bugetul este unul normal pentru aceasta
perioada pe care o traversam, insa spera ca sumele vor fi suplimentate de la Guvern, in urma unor
rectificari de buget, in a doua parte a anului. Totusi, chiar daca nu vor mai fi rectificari de buget, nu vor
exista probleme, deoarece sumele deficitare pot fi acoperite din veniturile Consiliului Judetean. "Anul
trecut nu a existat nicio rectificare de buget de la Guvern si a trebuit sa acoperim cheltuielile din bugetul
judetului. Totusi, in ultima zi a anului trecut, in 31 decembrie 2009, am primit 2 milioane de lei", a spus
presedintele Consiliului Judetean. in ceea ce priveste bugetul judetului, banii veniti in acest an de la
Directia de Finante sunt mai putini decat in 2009, in aceeasi situatie aflandu-se si capitolul asistenta
sociala. De fapt, Martin Bottesch spune ca bugetul acordat Directiei pentru Protectie Sociala va ajunge
pentru 11 luni. Alesii judeteni au aprobat bugetul pe fiecare capitol si anexe in parte. Şedinta a fost una
linistita, cu toate ca au fost aprobate si bugetele institutiilor subordonate Consiliului Judetean. 
  
  
  
  Totodata, in alta ordine de idei, consilierul PSD Ioan Terea a atras atentia asupra starii proaste a
drumului judetean Sibiu - Agnita, aflat acum in reabilitare. Acesta spune ca drumul a fost decopertat pe o
suprafata destul de mare si nu a mai fost asternut stratul de piatra sparta decat pe o suprafata mult mai
mica, lucru care creeaza disconfort soferilor. Raspunsul a venit din partea presedintelui Martin Bottesch,
care a declarat ca a purtat discutii cu constructorii pentru remedierea deficientelor si spune ca are in
vedere si aplicarea unor parghii financiare impotriva constructorilor. Totusi, pe DJ Sibiu - Agnita se
lucreaza fara ca circulatia rutiera sa fie oprita, iar conditiile meteorologice nu sunt in favoarea
constructorilor. 
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