
Investitiile in Sibiu vor depasi 100 de milioane de lei in 2012
Lucrari de mare amploare pe Calea Poplacii, Calea Turnisorului, viaductul de la Gara Mica si o serie de
lucrari importante pe strazi din cartierele Sibiului: aici se vor duce o buna parte din banii sibienilor in
2012. De asemenea, municipalitatea va continua lucrarile incepute in 2011 si neterminate. Proiectul de
buget a fost postat pe site-ul Primariei Sibiu si va fi supus aprobarii Consiliului Local in sedinta ordinara
din luna ianuarie 2012.
  
  Executia pe 2011 a bugetului local este estimat ca se va incheia la nivelul sumei de 307 milioane de lei.
Ţinand cont de executia bugetara pe 2011, bugetul total propus pentru anul 2012 este de 321.052.000 lei,
diferenta fata de anul 2011 reprezentand-o excedentul bugetar estimat a se inregistra la sfarsitul acestui
an. Cele mai semnificative venituri sunt cele proprii si anume cotele defalcate din impozitul pe venit,
impozitele si taxele pe proprietate si alte impozite incasate, toate acestea insumand 205 milioane de lei.
  
  
  
  Cheltuieli cu investitii
  
  
  
  La capitolul cheltuieli, sumele cele mai mari vor merge catre investitii. Listele de investitii prevad
continuarea lucrarilor incepute in anii precedenti, dar si inceperea unor lucrari de mari dimensiuni.
Investitiile pe care municipalitatea le planifica in 2012 cu finantare din bugetul local depasesc suma de 53
de milioane de lei, la care se adauga 650.000 de lei pentru lucrarile la retelele de apa si canalizare cu
finantare de la bugetul local, si inca 29.137.363 lei, fonduri folosite pentru reabilitari de strazi si care
provin din imprumuturile externe contractate de municipalitate. De asemenea, peste 21 de milioane de lei
sunt bani rezultati din fonduri structurale si vor fi folositi in investitii importante pentru comunitate. "in
ceea ce priveste investitiile, vom continua lucrarile incepute in 2011, dar vom incepe lucrari noi de foarte
mare amploare pe Calea Poplacii, Calea Turnisorului, viaductul de la Gara Mica si vom demara o serie de
lucrari pe strazi din cartiere. Toate aceste investitii insumeaza aproape 105 milioane de lei, la care se
adauga reparatii semnificative la strazi in valoare de 39 de milioane de lei ", a declarat primarul Klaus
Iohannis.
  
  
  
  Lucrari de investitii noi
  
  
  
  in anul 2012, tragerile din imprumutul contractat de la Banca Europeana pentru Reconstructie si
Dezvoltare (BERD) vor fi utilizate pentru a finanta noi investitii pe strazile din cartierele sibiene.
Valoarea totala a acestora a fost evaluata la 54,1 milioane lei, pentru 2012 alocatia bugetara fiind de 29,1
de milioane lei. in 2012 vor intra in reabilitare Calea Poplacii, Calea Gusteritei, Calea Cisnadiei, strazile
Resita, Masinistilor, T. Arghezi, Dobrogei, Gh. Şoima, Toparceanu, Gheorghe Asachi, strada
Magheranului, strada Teilor si Strungului. De asemenea, viaductul de la Gara Mica va fi complet
modernizat.
  
  Tot anul viitor se vor continua si vor fi demarate noi proiecte finantate prin fonduri structurale in valoare
de 21,4 milioane de lei, contractele de finantare pentru acestea fiind semnate in 2011. Este vorba de Sibiu
Baroc Update (851.525 lei), extinderea si modernizarea Şcolii nr. 18 (5.319.000 lei), Centrul de
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recuperare si reabilitare pentru copii cu handicap de pe Aleea Streiu (1.943.512 lei), modernizarea strazii
Turnului si Targu Pestelui (6.524.000 lei), modernizarea strazii Faurului (1.784.000 lei), modernizarea
strazii 9 Mai (3.250.000 lei) si modernizarea strazii Ocnei (1.740.000 lei). 
  
  
  
  Pod nou peste Cibin si alte sensuri unice 
  
  
  
  in proiect este prevazuta si proiectarea unui nou pod peste Cibin, in zona Pietei Cibin. Noi contracte de
realizare a studiilor si proiectelor tehnice vor fi incheiate pentru pachetele Gusterita - Turnisor, Gara Mica
- Turnisor, Turnisor - Piata Cluj - Ţiglari, Poplacii - Centru - Gusterita, pentru strada Magheranului,
sistemul de management al traficului si alte strazi din municipiul Sibiu. Pentru contractarea acestor studii
au fost alocati din bugetul local peste 1.200.000 lei.
  
  Modernizari vor fi executate si pe ultimul tronson al strazii Ţiglari, pe o serie de strazi din Cartierul V.
Aron si in spatiul public de pe strada Cuptorului. Vor fi amenajate anul viitor trei noi sensuri giratorii:
unul in Piata Unirii, unul pe Şoseaua Alba Iulia in dreptul strazii Turda si unul pe Şoseaua Alba Iulia, in
dreptul strazii Morilor. Trei poduri noi vor fi construite si in Cartierul Tineretului.
  
  Un capitol important il reprezinta in lista de investitii modernizarea iluminatului public pe Calea
Cisnadiei, Calea Gusteritei, Calea Poplacii, Calea Turnisorului, strazile Masarilor, Targu Pestelui, Targu
Vinului, Şoseaua Alba Iulia si in Cartierul Tineretului. Pentru toate acestea au fost alocati peste 1,6
milioane de lei. 
  
  Vor fi alocati, in 2012, bani si pentru achizitia de echipamente pentru locuri de joaca (496.000 lei),
precum si pentru instalarea unor turnicheti pe Stadionul Municipal (480.000 lei).
  
  
  
  Continua lucrarile la strazi
  
  
  
  O suma foarte importanta va fi alocata pentru continuarea amenajarii retelelor si drumurilor in Cartierul
Tineretului. Se va aloca, in acest sens, suma de 12,1 milioane de lei. Amenajarea Zonei Industriale Vest
va continua si in 2012, suma alocata pentru aceasta fiind de 905.000 lei. Pentru cele sase pachete de
strazi si un pod finantate din imprumutul BERD si pe care s-a lucrat in 2011, a fost prevazuta suma totala
de 10,7 milioane de lei pentru a le finaliza. Din bugetul local a fost prevazuta pentru 2012 suma de 3,5
milioane lei care reprezinta TVA-ul aferent sumelor totale ale acestor contracte.
  
  Vor fi continuate lucrarile de reabilitare a C[ii Turnisorului, lucrari care au fost evaluate in 2012 la
aproximativ 2 milioane de lei. Şi pe strada Viitorului va continua investitia, pentru aceasta fiind prevazuti
1,2 milioane de lei. Au fost prevazute fonduri de peste 2,7 milioane de lei pentru continuarea lucrarilor si
a proiectarilor pentru imobilele situate in Piata Mica nr. 25 si Piata Mica nr. 22, corpurile A, B si D.
  
  in ceea ce priveste studiile de fezabilitate, proiectele tehnice si detaliile de executie pentru obiectivele de
investitii care vor intra in lucru, municipalitatea a inclus o suma totala de aproximativ 680.000 de lei. Vor
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fi continuate in 2012 proiectari pentru strazile din cartierul Marmelada care vor intra in reabilitare, precum
si pentru strazile Grigore Ureche, Arghezi, Orlat, Preot Bacca, Sacel, Gh. Şoima, Munteniei, Dobrogei,
Anatole France, Masinistilor, Resita, Teilor, V. Parvan, Principatelor Unite, Strungului, Otelarilor,
Macaralei, Drumul Ocnei, viaductul Calea Şurii Mici - M. Kogalniceanu, Calea Poplacii.

Cuvinte cheie: cisnadie  piata mica  piata unirii  orlat  municipiul sibiu  stadionul municipal  calea
poplacii  cluj  alba iulia  cartierul tineretului  calea turnisorului  sibiul  cibin  proiectare  turda  resita
sacel  amenajari  gusterita  turnisor  impozitul pe venit  eva  calea cisnadiei  stadion  bac  arme  gusteritei
lucrarile de reabilitare  berd  cca  reparatii  cartiere  calea gusteritei  piata cluj  constructi  investitii  strada
viitorului  fonduri structurale  amenajare  klaus iohannis  posta  industrial  pod peste cibin  oar  instalare
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