
Bugetul judetului, mai bogat decat asteptarile
Executia bugetara pe trimestrul I al lui 2009 are semne bune, deocamdata. Veniturile din taxe si impozite
sunt cu aproape 50% mai mari decat prognozele. 

 Informarea referitoare la executia bugetara pe trimestrul I al anului, solicitata de consilierul judetean
Adrian Besoiu, arata ca veniturile din taxe si impozite pe primele trei luni ale anului sunt de 736.832 de
mii de lei, fata de cele 493.000 programate la intocmirea bugetului pe acest an. Cele mai mari cresteri fata
de programare sunt inregistrate la impozitele pe mijloacele de transport - conducerea CJ miza pe 20.000
de lei, iar incasarile sunt cu 93 la suta mai mari, adica 38.779 de lei. Si mai mult au crescut veniturile din
prestari de servicii - 238.000 de lei, fata de 123.000 de lei planificati. Restul incasarilor de la bugetul de
stat sunt conform planificarilor. Chiar daca veniturile au crescut, cheltuielile nu au fost cele programate,
excedentul bugetar pe primul trimestru fiind de mai bine de 9,27 milioane de lei. Cele mai mari reduceri
de cheltuieli fata de cele preconizate s-au inregistrat la capitolul ordine publica si siguranta nationala - din
cele aproape 240.000 de lei planificate a fi cheltuite, au fost platiti mai putin de 48.000 de lei, adica nici
20% din programarea initiala. Nici la capitolul sanatate cheltuielile nu sunt cele programate, fiind, de
altfel, capitolul bugetar cu cele mai mici plati efectuate - 11 la suta din cele planificate. In schimb, pentru
cultura, recreere si religie, cheltuielile sar de 81 de procente, iar la asigurari si asistenta sociala, sar peste
95 la suta din platile prevazute. In ceea ce priveste Aeroportul International Sibiu, rezultatul financiar al
primelor trei luni este pozitiv - diferenta intre profit si pierderi este de peste 530.000 de lei. Veniturile
proprii in primele trei luni ale anului inregistrate in conturile Aeroportului sibian sunt de peste 3,29
milioane de lei. 
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