
Bugetul judetului se discuta joi cu toti primarii
Presedintele Consiliului Judetean Sibiu, Ioan Cindrea, a anuntat ieri, ca joi se va intalni, la Institutia
Prefectului, cu toti primarii din judetul Sibiu, dar si cu directorii deconcentratelor si ai serviciilor din CJ
pentru a discuta bugetul judetului pe acest an.
  
  "Ne-am propus sa organizam cate doua intalniri anuale cu administratiile locale si cu institutiile
deconcentrate ale ministerelor in primul rand pentru a dezvolta o comunicare eficienta si transparenta cu
alesii locali si pentru a face cunoscute proiectele strategice ale Consiliului Judetean Sibiu de interes
pentru comunitatile locale. Ne referim aici la proiecte ce vizeaza amenajarea unor centre medico-sociale,
centre culturale, a unor terenuri de sport si de joaca, dezvoltarea unor retele sociale locale de prevenire a
institutionalizarii, cresterea nivelului de trai in comunitatile de romi, pana la infiintarea de parcuri
industriale in toate orasele si pregatirea fortei de munca. Dorinta noastra este ca un numar cat mai mare
de primarii sa incheie un parteneriat cu noi pentru punerea in opera a acestor proiecte de dezvoltare a
judetului ", a spus Cindrea.
  
  Bugetul judetului Sibiu, proiectele strategice si programul de investitii ale Consiliului Judetean,
programul actiunilor culturale, sportive si de turism, programele sociale pe anul 2013 in judetul Sibiu
sunt intre temele care se vor discuta.
  
  Şi prefectul le-a cerut tuturor serviciilor publice ale ministerelor sa prezinte activitatile pe care le
desfasoara in sprijinul autoritatilor publice locale si persoanele care raspund de buna desfasurare a
acestora si propuneri de colaborare cu autoritatile publice locale.
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