
Mediasul intra intr-un an de criza
Chiar daca la nivel mondial este cea mai grava criza economico-financiara, administratiile publice din
Romania au trecut prin situatii si mai grele, fapt care permite depasirea situatiei actuale, considera
primarul Mediasului, Daniel Thelman. „Criza nu se trece prin masuri disperate sau prin panica, ci se trece
cu foarte mare cumpatare si folosind intelepciunea si experienta acumulata " a declarat primarul Daniel
Thellmann. in ceea ce priveste bugetul local pe 2009, primarul arata ca nu se poate vorbi inca despre nici
un tip de buget la nivelul municipiului Medias, pentru simplul motiv ca  bugetul nu a fost supus aprobarii
Consiliului Local si nu a fost prezentat spre o dezbatere publica. 

 „Putem, insa, sa mergem pe o serie de prognoze. Una dintre aceste prognoze este aceea ca vom asigura
resursele pentru terminarea investitiilor incepute. Noi speram ca vom reusi sa facem acest lucru cu
finantarile pe care le avem de la bugetul national, ori din finantarile din bugetul propriu, astfel incat
investitiile incepute sa fie finalizate la termen, sau chiar unele dintre ele sa fie finalizate inainte de
termen. in ceea ce priveste situatia de avarii, daca ea va aparea, in calitate de primar al municipiului, voi
propune Consiliului Local chiar si emiterea de obligatiuni municipale sau accesarea unei forme de credit
pentru terminarea investitiilor", mai spune Thelmann. in ceea ce priveste investitiile noi, primarul arata ca
acestea vor primi o reprioritizare.  "in functie de resursele care vor ramane dupa alocarea resurselor pentru
realizarea investitiilor incepute, vom aloca resurse financiare pentru investitiile noi, in infrastructura
rutiera, cofinantarea proiectelor finantate de Uniunea Europeana. intrebarea care persista este in ce
masura economia va fi in stare sa genereze destule venituri pentru a satisface o mare parte a veniturilor
din bugetul local. Un foarte mare aport la bugetul local il constituie acei 47% care revin municipalitatii
din impozitul pe venit. Totodata, din cotele defalcate din impozitul pe TVA, se asigura plata salariilor
celor din invatamant", sustine primarul. Potrivit lui, bugetul de austeritate propus prin diferite ordonante
de guvern se va reflecta in blocarea locurilor neocupate din administratia publica in momentul de fata,
reducerea cheltuielilor cu 15% pe cheltuieli materiale, respectiv cu 50% pe cheltuielile de achizitionare de
mobilier, autoturisme si imobile fata de bugetul din 2008.
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