
Sibiul a incasat bine in cel mai greu an de criza
Anul care s-a incheiat a fost unul bun pentru Fiscul din Sibiu. Potrivit directorului executiv, Grigore
Popescu, Sibiul s-a clasat ca si realizari in luna decembrie, pe locul 2 in tara, dupa Prahova. Realizarile
din decembrie, dar si cele din restul anului 2010 au asezat Sibiul, la sfarsitul anului, pe locul 7 in tara ca
si procent de realizare a planului de incasari. "Trebuie sa punctez totusi ca realizarile lui 2010 fata de
2009 sunt de apreciat pe perioada de criza, mai ales ca au fost pe un procent de inflatie de 7,88, dar si
pentru ca la inceputul lui 2010 au migrat 12 societati comerciale la Marii Contribuabili ", a spus Grigore
Popescu. 
  
  Cum sa pierzi 200 de milioane
  
  De la 1 ianuarie, inca 36 de contribuabili merg in administrarea Directia Generale a Marilor
Contribuabili din cadrul ANAF, a mai spus seful Fiscului sibian. "Acesti 36 de contribuabili o sa reduca
nivelul veniturilor valoric cu 200 de milioane, ceea ce reprezinta un procent de 13 la suta fata de
realizarile anului trecut ", a spus Grigore Popescu. 
  
  Cu toate acestea, anul 2010 a fost incheiat cu 420 de milioane de euro, media lunara de incasari fiind de
35 de milioane.
  
  2009, mai "crizat " ca 2010
  
  Din monitorizarea economico-fiscala a crizei din judetul Sibiu realizata de DGFP Sibiu, rezulta faptul ca
anul 2010 a fost unul mai bun decat 2009. Afirmatia se bazeaza pe faptul ca numarul de persoane, dar si
de societati afectate de criza a fost mai mare in 2009. Astfel, s-a constatat,a la DGFP Sibiu faptul
numarul de contribuabili afectati a fost de 1.054 in 2009 si de doar 212 in anul 2010, iar numarul
contribuabililor care si-au incetat activitatea au fost 24 in 2009, respectiv de 2 in 2010. De asemenea,
numarul contribuabililor care si-au redus activitatea in 2009 a fost de 175, iar in 2010 numarul lor a fost
de 67. Numarul persoanelor disponibilizate in 2009 a fost de 3.074 si de numai 64 anul trecut. 
  
  Jumatate din banii judetului sunt venituri proprii
  
  Executia bugetului pe 2010 s-a materializat la 220 de milioane de euro, a mai aratat directorul Directiei
Generale a Finantelor Publice Sibiu. Din aceasta suma, 53% reprezinta venituri proprii. "in cadrul
veniturilor proprii, 38% au reprezentat impozitele si taxele locale, 45% cota defalcata din impozitul pe
venit, iar diferenta de 13 la suta a fost din reechilibrare. Ce este relevant in cadrul acestor 220 de milioane
este faptul ca 27% din buget il detine Consiliul Judetean, urmat de Primaria municipiului Sibiu - 31%,
Primaria Medias - 9 la suta, iar celelalte 9 orase - 13% si restul comunelor - 20% ", a afirmat Grigore
Popescu. 
  
  Municipiul Sibiu are, potrivit Fiscului, venituri proprii 71% (290,318 milioane, din care venituri proprii
206.629 milioane), municipiul Medias - 68% (85,254 milioane, din care 58,205 milioane venituri
proprii). De remarcat este ca localitatea Şelimbar a avut venituri proprii in valoare de 91% (16,651
milioane, din care 15,193 milioanelei venituri proprii. "Previziunea pentr 2011, pentru ca pana in 11
februarie trebuie sa se aprobe bugetele, este de 275 de milioane, deci o crestere de 75%. Culmea, nu din
impozite si taxe locale. Toata lumea asteapta fonduri din alta parte, din fonduri nerambursabile, din
programe ", a precizat directorul DGFP Sibiu.
  
  Chair daca, teoretic bani au fost, pentru ca anul s-a incheiat cu un excedent de aproape 121 de milioane,
politica economica a primarilor a fost si este in continuare foarte prudenta. "Sunt primarii la care fondul
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de rulment este mai mare decat bugetul pe un an de zile. Banii raman in sold. Acest fond este folosit
pentru plata datoriilor vechi ", a mai spus directorul.
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