
Cat au voie primarii sa dea salarii : 355 de milioane de lei, pe tot anul
Masurile de criza impuse de Guvern au dus si la o plafonare a sumelor pe care cei 64 de primari din acest
judet, alaturi de Consiliul Judetean, au voie sa le aloce pentru plata salariilor: este vorba de 355 de
milioane de lei, pentru plata tuturor celor 15.521 de angajati intr-una din cele 276 de institutii bugetare
care isi primesc banii de salarii direct din bugetele locale. Cei peste 15.000 de angajati sunt cei din
primarii, profesorii preuniversitari, cei angajati in spitalele transferate in administrarea autoritatilor
locale, preotii, dar si cei care lucreaza in domeniul cultural sau in agricultura si silvicultura.
  
  Pentru plata acestora, suma maxima de cheltuit este de 355 de milioane de lei. "Cum s-a ajuns la aceasta
sumas S-a luat nivelul salariilor din luna octombrie, s-a inmultit cu 15% si s-a extrapolat la 12 luni. Din
2010, nimeni nu mai are al 13-lea salariu si nici prima de vacanta", spune Grigore Popescu, directorul
Finantelor sibiene. Din cei 355 de milioane, aproape 140 de milioane sunt destinati pentru salariile
profesorilor din sistemul de invatamant preuniversitar.
  
  A crescut numarul de angajati
  
  De remarcat faptul ca acest plafon duce la un salariu mediu de peste 1.900 de lei. Si tot ca aspect
relevant asupra "crizei" este si numarul angajatilor din institutiile acum monitorizate. Astfel, la 30
noiembrie 2009, existau 287 de institutii ai carei angajati isi primeau salariile din bugetele locale. In
aceste institutii lucrau 13.924 de persoane, al caror castig mediu lunar era de 1.680 de lei. Un an mai
tarziu, pe 30 noiembrie 2010, numarul institutiilor ai carei angajati sunt platiti din bugetele locale s-a
redus la 276. Dar numarul angajatilor a crescut la 15.521, al caror castig mediu lunar a fost de 1.425 de
lei.
  
  

Cuvinte cheie: consiliul judetean  invatamant  salariu mediu  grigore popescu  agricultura  ceas  pre
invatamant preuniversitar  de vacanta

Pagina 1 / 1

https://www.sibiul.ro/cauta/1/consiliul+judetean
https://www.sibiul.ro/cauta/1/invatamant
https://www.sibiul.ro/cauta/1/salariu+mediu
https://www.sibiul.ro/cauta/1/grigore+popescu
https://www.sibiul.ro/cauta/1/agricultura
https://www.sibiul.ro/cauta/1/ceas
https://www.sibiul.ro/cauta/1/pre
https://www.sibiul.ro/cauta/1/invatamant+preuniversitar
https://www.sibiul.ro/cauta/1/de+vacanta

