
Primarul trimite scrisori sibienilor
Peste 80.000 de sibieni vor primi, in curand, in posta, Scrisoarea catre cetateni de la primarul Klaus
Iohannis, in care este prezentat, intr-o forma mai scurta, raportul de activitate pe anul 2008 al
municipalitatii. Sibienii vor primi, de asemenea, instiintarile de plata.

 „Cel tarziu la inceputul lunii februarie sibienii vor primi acasa aceasta scrisoare, impreuna cu instiintarea
de plata asupra impozitelor care le au de platit pentru anul 2009. Vrem ca din coroborarea celor doua sa
inteleaga sibienii cat de important este ca ei sa-si plateasca la timp taxele si impozitele, dar mai ales, sa
vada ca acestea sunt directionate intr-o maniera corespunzatoare. Asa cum am aratat si in paginile
raportului, in anul 2008, jumatate din bugetul Sibiului a fost folosit pentru investitii ", a declarat
primarul. Raportul poate fi consultat si la Centrul de Informare pentru Cetateni, dar si pe site-ul primariei
 www.sibiu.ro.

 " Sibiul s-a dezvoltat foarte mult in ultimii ani, iar acest lucru se poate observa cu usurinta.
Municipalitatea sibiana a fost unul din factorii care au contribuit la aceasta dezvoltare, alaturi de
investitorii care au ales sa vina si sa investeasca in orasul nostru. Realizarile anului 2008 sunt multe, la
fel cum multe sunt si proiectele ce le vom demara anul acesta. Am incercat pe cat posibil sa valorificam
potentialul de imagine pe care l-am castigat in urma detinerii titlului de Capitala Culturala Europeana si
sa continuam in acelasi ritm investitiile in cartierele sibiene " ,se arata in scrisoare.

 Bugetul a crescut de 17 ori
 Primul punct dezvoltat in raport este bugetul primariei. Acesta a crescut semnificativ in ultimii ani,
datorita cresterii bazei de impozitare. Din anul 2000 si pana in prezent, bugetul local al Sibiului a crescut
de 17 ori, de la peste 22.5 milioane lei la peste 388 milioane lei. Desi taxele si impozitele locale nu s-au
modificat din anul 2007, bugetul s-a majorat direct proportional cu numarul in crestere al
contribuabililor, persoane fizice si juridice.

 Veniturile proprii ale primariei alcatuiesc aproximativ 70 la suta din buget. in 2008, jumatate din buget a
fost directionat spre investitii. Doar 10 la suta din investitiile municipalitatii au fost realizate prin credite.
 Taxele si impozitele vor ramane la fel si in 2009, iar prioritatea investitiilor va ramane infrastructura.
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