
Mediasul are buget: 95 de milioane de lei pentru 2012
Consilierii locali din Medias au adoptat in cadrul sedintei de luni dupa-amiaza bugetul pentru anul 2012.
Spre deosebire de alti ani, discutiile asupra bugetului au fost linistite, iar la final toti consilierii locali au
aprobat banii Mediasului pentru 2012. Edilul sef al Mediasului, Teodor Neamtu, a declarat ca bugetul din
acest an permite ducerea la bun sfarsit a proiectelor stabilite de municipalitate.  "Faptul ca bugetul a fost
adoptat in unanimitate este o dovada ca el a fost foarte bine discutat pe comisii si consilierii au inteles
care sunt prioritatile municipiului Medias, fie ca e vorba de invatamant, sanatate, investitii sau de
functionarea diferitelor servicii si societati din municipalitate si s-a votat ca atare. Eu sunt bucuros ca
avem un buget care este mai mare decat anul trecut cu aproximativ 7 milioane de lei si sunt convins ca
vom face si valorificari, iar acest buget va creste. In acest fel, vom reusi sa implementam intr-un procent
foarte mare investitiile pe care ni le-am propus pentru acest an" , a spus Neamtu.
  
  Bugetul Mediasului pentru acest an este de aproximativ 95 de milioane de lei. Cheltuielilor
Socio-Culturale le este alocat aproape jumatate din bugetul anului, respectiv peste 44 de milioane de lei.
21 de milioane de lei sunt alocati capitolului Servicii si Dezvoltare Publica, Locuinte, Mediu si Ape, unde
sunt incluse sumele pentru locuinte, iluminat, dar si cele pentru investitii, precum si pentru protectia
mediului. De aproape 20 de milioane de lei beneficiaza si capitolul Actiuni Economice, unde sunt inclusi
banii pentru transport, investitiile la strazi, transferurile pentru investitii la societatea de transport Meditur
si sumele pentru agricultura. 1,5 milioane de lei sunt alocati capitolului Aparare, Ordine Publica si
Siguranta Nationala, capitol unde sunt incluse Politia Locala Medias si Protectia Civila. In sfarsit, putin
peste 9 milioane de lei reprezinta banii pentru Serviciile Publice Generale, unde sunt incluse cheltuielile
materiale si de personal, dar si unele investitii.
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