
Centura, gata in august 2012
Vestea buna - 141,3 mil. de lei vin de la bugetul de stat pentru infrastructura. Vestea proasta - centura are
termen de finalizare 2012.

 Proiectul de buget propus de Guvern propune alocarea a peste 141,3 milioane de lei, in acest an, pentru o
serie de investitii din judet. Pentru centura ocolitoare a Sibiului, sumele propuse a fi alocate sunt de 93,6
milioane de lei, dupa cum se arata in Fisa proiectului intocmita de Ministerul Transporturilor. Potrivit
aceluiasi document aflat in Proiectul bugetului de stat pe 2009, termenul de finalizare a lucrarilor la
intreaga centura, sectiunea I + II, este august 2012.

 in ciuda tuturor declaratiilor ministeriale date pana acum, proiectul de buget prevede si continuarea
demersurilor pentru autostrada Sibiu - Pitesti (120 km), aflata pe coridorul IV paneuropean, pentru care,
in acest an, este dat in lucru studiul de fezabilitate. in plus, autoritatile prevad ca anul acesta sa organizeze
si licitatia pentru tronsonul de autostrada Orastie - Sibiu, in lungime de 70,4 km. Pentru acest tronson de
autostrada, autoritatile centrale propun alocarea, in acest an, a sumei de 29,82 mil. de lei.
 in ciuda tuturor blocajelor aparute pana acum, guvernantii nu au renuntat la Spitalul judetean de urgenta.
Potrivit proiectului de buget, anul acesta vor fi alocati 426.000 de lei, din totalul de 427 de milioane,
pentru demersurile necesare ridicarii unitatii spitalicesti pana in martie 2013.

 Finantari importante de la bugetul de stat urmeaza sa primeasca si Universitatea "Lucian Blaga" - peste
15,6 mil. de lei pentru doua camine si amenajarile la doua facultati.

 Clubul CSS Sibiu va primi 1,07 mil. de lei pentru o noua sala de sport in valoare totala de peste 18
milioane de lei. Un milion de lei este alocat sediului Directiei Generale a Finantelor Publice, doua
milioane de lei pentru sediul judecatoriei din Saliste, 100.000 de lei pentru sediul Directiei de munca si
tot atat pentru statia meteorologica de la Balea.

 Alte 2,3 mil. de lei sunt prevazute in bugetul de stat sa fie alocate de Ministerul Educatiei pentru un
centru de perfectionare pe strada Turismului.

 La capitolul cultura, pe langa cele 14 mil. de lei care vin pentru Teatrul "Radu Stanca" de la Consiliul
local, Guvernul mai propune alocarea unui milion de lei de la bugetul de stat in acest an.
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