
Un buget pentru finalizarea lucrarilor, la Agnita
Dupa mai multe intalniri si discutii cu directorii institutiilor din oras, primarul orasului Ioan Dragoman a
dezbatut Bugetul Local al orasului Agnita pe anul 2014 si in comisiile de specialitate, propunandu-l apoi
spre aprobare in plenul Consiliului Local, unde a si fost votat.
  
  Conform proiectului in acest an se vor cheltui 24.331 mii lei.
  
  Pentru artera principala care trebuie finalizata in luna august, s-a aprobat ca din bugetul local sa se
execute lucrari adiacente in valoare de 1.621 mii lei, din care 1.250 mii vor fi folositi pentru bransamente
de apa, racordari la canalizare, refacerea trotuarelor si a intrarilor in curti pe strada Avram Iancu si 371
mii lei pentru statia de pompare apa uzata din intersectia Agnita- Fagaras- Sighisoara.
  
  Rascolita mereu in ultimii ani, strada Şcolii urmeaza sa fie reabilitata si modernizata cu 1.177 mii lei, iar
inainte de intrarea pe aceasta strada, agnitenii vor admira Casa de Cultura "Ilarion Cocisiu " pentru care
s-au mai alocat 47 mii lei cota de cofinantare pentru finalizarea reabilitarii.
  
  Covesul si Ruja vor beneficia si ele de lucrari de investitii. in fiecare sat se va construi cate un loc de
joaca pentru copii in valoare de 82 mii lei fiecare, suma cofinantata de Consiliul Judetean Sibiu cu cate 41
mii lei. in Coves, Consiliul Local Agnita a aprobat o finantare de 162 mii lei pentru reabilitarea si
modernizarea caminului cultural. in Ruja se va realiza un teren de sport multifunctional in valoare de 350
mii lei, din care jumatate vor fi platiti din bugetul local si jumatate din bugetul judetean.
  
  S-a preconizat ca din veniturile realizate in 2014 se poate asigura buna functionare a institutiilor din
oras, Spitalul Orasenesc, Colegiul AT Laurian, Şcoala Gen. GD Teutsch, gradinitele, Casa de Cultura,
Unitatea de Asistenta Medico-Sociala si SMURD-ul.
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