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A fost aprobat bugetul Judeţului Iaşi pentru anul 2013

Consilierii judeţeni au aprobat în unanimitate bugetul Judeţului Iaşi
pentru anul 2013. Decizia a fost luată în cadrul şedinţei de astăzi, desfăşurate
la Scobinţi. „Este un buget de criză, dar extrem de chibzuit. În limita
fondurilor disponibile, am prioritizat şi am încercat să acoperim cât mai
multe din nevoile Judeţului Iaşi şi, totodată, să acordăm atenţie investiţiilor.
Cele mai importante obiective din acest an sunt dezvoltarea şi modernizarea
Aeroportului, pentru care au fost alocată o importantă sumă din buget, şi
Proiectul „Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în Judeţul Iaşi”,
cel mai important proiect cu finanţare europeană al Consiliului Judeţean.
Aşa după cum am promis, în acest an vom începe implementarea proiectelor
de modernizare a Spitalului pentru Copii „Sfânta Maria” şi cel de
Neurochirurgie „Prof. Dr. N. Oblu”, a declarat dl. Cristian ADOMNIŢEI,
Preşedintele Consiliului Judeţean Iaşi.

Bugetul general al Consiliului Judeţean Iaşi – 2013
Valoarea totală a cheltuielilor din acest an este de 965,5 milioane de
lei, în timp ce valoarea veniturilor este de 805,1 milioane de lei (diferenţa
este de aproximativ 160 milioane de lei). Diferenţa de 160,4 milioane de lei
dintre venituri şi cheltuieli va fi acoperită din excedent. Comparativ cu anul
2012 se înregistrează o creştere a veniturilor de 156,02% şi a cheltuielilor de
191,99%.
În cadrul bugetului general, ponderea cea mai importantă o are bugetul
propriu (745 milioane de lei). Bugetul instituţiilor finanţate integral de către
Consiliul Judeţean sau parţial din venituri proprii este de aproximativ 287
milioane de lei, ponderea cea mai importantă o constituie veniturile şi
cheltuielile unităţilor sanitare (circa 233 milioane de lei).

Bugetul propriu al Consiliului Judeţean – 2013
Bugetul propriu pentru acest an are o valoare de 745 milioane de lei,
secţiunea de dezvoltare reprezentând peste 60%. Comparativ cu anul 2012,
veniturile bugetului local înregistrează o creştere de 156,02%, iar cheltuielile
de 239,17%. Din totalul bugetului local sunt alocate:
- protecţia mediului– 242,6 milioane de lei (32,56%) – în special SMID +
împăduriri;
- asigurări şi asistenţă socială – 156,4 milioane de lei (20,99%) din care 153
milioane de lei pentru Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia
Copilului;
- transporturi – 178,1 milioane de lei (23,91%), din care 121 milioane de lei
pentru Aeroportul Iaşi şi 23 milioane de lei pentru Direcţia Judeţeană de
Administrare a Drumurilor şi Podurilor;
- învăţământ – 51 milioane de lei (6,84%)
- sănătate – 26 milioane de lei (3,49%), din care 13 milioane de lei pentru
reabilitarea celor două spitale.

Secţiunea de funcţionare a bugetului local (290,6 milioane de lei –
39,01%) cuprinde:
- cheltuielile de personal (la nivelul bugetului general centralizat, plafonul
maxim al cheltuielilor de personal a fost comunicat de către Direcţia
Generală a Finanţelor Publice Iaşi, la 223,1 milioane de lei. Nivelul maxim
al cheltuielilor de personal comunicat pe anul 2013 asigură doar 90% din
necesarul pe întregul an pentru cheltuielile de personal ale unităţilor de sub
autoritatea Consiliului Judeţean Iaşi);
- cheltuielile cu bunuri şi servicii ale unităţilor, asistenţă socială;
- contribuţiile la diferite organisme internaţionale (Adunarea Regiunilor
Europene, Asociaţia Euroregiunea Siret-Prut-Nistru, Biroul Regional pentru
Cooperare Transfrontalieră) sau naţionale;
- cheltuielile curente alocate spitalelor (885.520 de lei);
- sumele aferente instituţiilor de cultură pentru programe culturale (de ex.:
220.000 de lei la Muzeul Literaturii Române pentru Festivalul Internaţional
de Literatură şi Traduceri, 20.000 de lei Bibliotecii Judeţene „Gh. Asachi”
pentru Proiectul „Aniversarea a 340 de ani de la naşterea lui Dimitrie
Cantemir” etc).

Secţiunea de dezvoltare a bugetului local (454,4 milioane de lei –
60,99%) cuprinde:
- cheltuielile aferente investiţiilor (166.599.370 de lei);
- contribuţia Consiliului Judeţean în cadrul proiectului cu finanţare externă
derulat de Euronest (145.980 de lei);
- contribuţia Consiliului Judeţean pentru heliportul de la Paşcani (300.000 de
lei);
- cheltuielile aferente proiectelor cu finanţare externă (294.151.300 de lei).

