
Cel mai mare buget din istorie - Consiliul Judetean a impartit banii
Cu peste 10 milioane de lei mai mare decat cel de anul trecut, bugetul administratiei judetene din 2007
are cam acceasi impartire ca si cel precedent. Cei mai multi bani merg la Directia de Asistenta Sociala
si Protectia Copilului, iar cea mai mica felie ii revine domeniului " Aparare" .
  
  Consiliul Judetean are la dispozitie anul acesta aproximativ 102 milioane de lei, suma care reprezinta
bugetul " la prima strigare"  a adminsitratiei judetene si a institutiilor subordonate. " Vedeta"  bugetului
2007 este la fel ca si anul trecut Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului, care
primeste aproape 30 de milioane de lei, adica aproape o treime din toata suma pusa la bataie. Locul doi pe
podiumul judetului a fost ocupat de domeniul " Transporturi" , care implica in principal finantarea
lucrarilor de intretinere si reparatii drumuri si poduri. Suma prevazuta pentru acest capitol se ridica la
peste 26 de milioane de lei. Pe pozitia a treia se situeaza domeniul " Cultura, Recreere si Religie" , care
cuprinde sapte institutii culturale si salarizarea personalului neclerical din cele sase centre de cult,
recunoscute de stat. Din cele peste 18 milioane de lei, cei mai multi merg la categoria " transferuri in
completarea veniturilor proprii catre institutiile de cultura din subordine" . Din totalul de 10 milioane de
lei, jumatate sunt distribuiti Complexului National Muzeal ASTRA, care preia, anul acesta, locul I,
ocupat in 2006 de Centrul Judetean pentru Conservarea si Promovarea  Culturii Traditionale "
Cindrelul-Junii" . Consiliul Judetean Sibiu si-a respectat promisiunea de a cofinanta cu 1,5 milioane de
lei proiectele aprobate pentru programul cultural " Sibiu 2007" . " Mentiunea"  a fost castigata de
invatamantul special, care a primit peste 13 milioane de lei, din care sunt finantate cinci scoli speciale din
judet. Cei mai multi bani sunt primiti de Scoala Speciala numarul 1 din Sibiu, care va primi peste 2,7
milioane de lei. 
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