
Turcan vrea mai multi bani pentru Astra
<i>Raluca Turcan, deputat PNL de Sibiu, a propus, zilele trecute, in cadrul Comisiei pentru cultura, arte,
mijloace de informare in masa, suplimentarea bugetului Muzeului National Astra Sibiu cu 4.476,68 mii
RON. La aceeasi intalnire, initiativa legislativa de modificare a Legii de organizare si functionare a
Societatii Romane de Radiodifuziune (SRR) si Societatii Romane de Televiziune (SRTV), propusa chiar
de deputatul de Sibiu, a fost retrasa de pe agenda dezbaterilor parlamentare la Camera
Deputatilor.</i><br />  <br />  Bugetul Muzeului National Astra ar putea fi suplimentat cu 4.476,68 mii
RON, la propunerea deputatului de Sibiu, Raluca Turcan. Amendamentul a fost, deja, inclus in Proiectul
Legii Bugetului de stat, la articolul 8, alineat 70. Ca urmare a propunerii deputatului PNL, textul prevede
ca "suma de 10.000 mii lei care se va utiliza pentru finantarea actiunilor aferente programului prioritar
�Sibiu Capitala Culturala Europeana 2007� se suplimenteaza cu suma de 4.476,68 mii RON. Aceasta
urmeaza a fi utilizata de catre Muzeul Astra, pentru proiectul care a fost selectat, in cadrul programului
mai sus mentionat". <br />  <br />  <b>Prioritate pentru Guvern</b><br />  Sibiul pare sa reprezinte
pentru Guvern una dintre prioritatile bugetare pe anul 2006, fapt dovedit si de nivelul alocarilor aprobate
de Executiv. Prin Proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2006, judetul Sibiu a primit o suma cu 16
561,67 mii RON mai mare decat cea alocata pentru anul acesta, din incasarile provenite din TVA.
Fondurile totale destinate Sibiului, din TVA, prin proiectul de buget pe anul 2006 se ridica la 183 639,00
mii RON, inregistrandu-se cresteri de alocari la majoritatea capitolelor prevazute prin prevederile
proiectului de buget: cultura si culte, educatie, sustinerea sistemului de protectie a copilului,
infrastructura.<br />  <br />  <b>Recunoastere mondiala</b><br />  "Complexul Muzeal National Astra,
obiectiv in cadrul programului din anul 2007, , cuprinde patru muzee organizate si unul virtual, plus 
patru departamente extramuzeale. Prin programele pe care le-a desfasurat de-a lungul timpului,
recunoscute pe plan national, european si mondial, Complexul Muzeal National Astra a primit
recunoasterea organismelor europenele (Consiliul Europei) si mondiale (UNESCO)", sustine Turcan.<br
/>  <br />  Marian CRACIUN
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