
 

 

  

impozite si

taxe de la

pop.

sume alocate 

de Consiliul

Judetean

sume def. din

TVA

sponsorizari 

cote def. din

impoz pe

venit

Subventii

Servicii publice

generale 

Aparare ordine

si sig. nationala

Chelt. social-

culturale

Servicii si

dezvolt.publica

Actiuni

economice

 

  27,87% 

VENITURI  101.867,00 mii lei 

29.89 %        39,27 % 
      

28,50 % 

 

CHELTUIELI  101.867,00 mii lei 

43,47 % 

 
1,52 % 11,01 % 

 

Impoz. si taxe  - 40.000,00 mii lei 

Cote def. din imp pe venit-30.450,00mii lei 

Sume aloc. de Cons.Jud.-645,00 mii lei 

Sume def. din TVA-29.030,00 mii lei 

Sponsorizări   995,00  mii lei 

Subvenţii  747,00 mii lei 

TOTAL VENITURI           101.867,00 mii lei                

CHELTUIELI:                  101.867,00  mii lei  

Servicii publice generale             11.220,04 mii lei 

 

Apărare, ordine şi siguranţă          1.545,00 mii lei  

 naţională 

 

Cheltuieli social culturale           44.284,00 mii lei 

 

Servicii şi dezv.publică               28.391,96 mii lei 

 

Acţiuni economice          16.426,00 mii lei 

Servicii  publice generale 

11.220,04 mii lei                           11,01 % 

 

● Funcţionarea Primăriei: cheltuieli 

materiale: încălzire, apă, telefon, iluminat , 

cheltuieli de personal, lucrări de investiţii 

● Transfer pentru Direcţia Fiscală Locală 

şi Evidenţa Persoanelor 

 ● Fond de rezervă bugetară 

● Sponsorizări pentru diferite acţiuni 

● Transfer sănătate pentru ajutor social   

 

 

Apărare, ordine şi siguranţă naţională 

1.545,00 mii lei                               1,52 % 

 

● Transfer pentru Poliţia Comunitară 

● Protecţie civilă – cheltuieli materiale şi 

investiţii 

 

Cheltuieli social-culturale 

44.284,00 mii lei                            43,47% 

 

 Învăţământ                    30.023,00 mii lei 

 Sănătate                              850,00 mii lei  

 Cultură – religie              2.017,00 mii lei 

Asistenţă socială             11.394,00 mii lei 

 

● Învăţământ - salarii personal, cheltuieli 

materiale, burse, investiţii 

 

● Creşa - cheltuieli de personal, cheltuieli materiale 

● Spital  - transferuri pentru cheltuieli de întreţinere şi 

reparaţii 

● Direcţia Cultură (Bibliotecă, Muzeu, Casa de 

cultură, Cinematograf, Sala Sporturilor)-cheltuieli cu 

salariile personalului şi cheltuieli materiale  

● Servicii de sport şi tineret 

● Susţinerea cultelor 

● Direcţia Asistenţă Socială  

- cheltuieli de personal, cheltuieli materiale 

- ajutor social, ajutoare de urgenţă, ajutor 

înmormântare 

- indemnizaţii îngrijitori persoane cu 

handicap 

- transport pentru îngrijitori persoane cu 

handicap 

- asistenţă persoane vârstnice 

- ajutoare încălzire locuinţe 

- cheltuieli locuinţe asistate 

  Servicii şi dezvoltare publică 

  28.391,96 mii lei                                           27,87 % 

● Iluminat stradal 

● Locuinţe sociale 

● Investiţii  

● Salubritate, Serviciul de ecologizare, ecarisaj 

●Transfer pentru investiţii  la S.C. Apa Târnavei Mari 

● Transfer pentru investiţii la S.C. Eco Sal S.A. 

● Cofinanţare ATM  

● Cofinanţare Eco  Sal 

Acţiuni economice 

16.426,00 mii lei                                             16,13 % 

 

● Cheltuieli materiale pentru activităţi cadastrale 

● Subvenţie pentru diferenţă de preţ şi tarif pentru SC 

Meditur SA 

● Investiţii pentru SC Meditur SA 

● Plombe asfaltice 15.000 mp 

● Covoare asfaltice 84.000 mp 

● Dotări stradale – indicatoare cu denumirea străzilor, 

marcaje rutiere, vopsitorii balustrăzi, bănci 

● Investiţii drumuri 

● Transfer pentru Direcţia Piaţă- pentru cheltuieli de 

personal şi investiţii 

 

 

0,73%

 0,55%  

16,13 % 

0,63 % 
0,98 % 



 

OBIECTIVELE DE INVESTITII PROPUSE 

A FI EXECUTATE ÎN ANUL 2010 : 

 

  

INFORMAŢII  PENTRU  CETĂŢENI 

   

 

                                       

 

Proiecte de investiţii 
● Echipare tehnico-edilitară zona Bucegi  

● Modernizare 57 străzi municipiul Mediaş  

● Extindere reţea de iluminat public, municipiul 

Mediaş 

● PUZ locuinţe pt. tineret zona Baraj   

● Reabilitare termică blocuri, municipiul Mediaş  

● Studii pentru amenajare staţii autobuz 

● Bloc locuinţe de serviciu str. Gravorilor 

● Reabilitare pod CFR P-ţa A. Şaguna 

 Doriţi să aflaţi cum sunt gospodăriţi banii 

localităţii? 

Vreţi să ştiţi pentru ce lucrări şi servicii sunt 

alocaţi bani din buget? 

        Vă rugăm să vă adresaţi la: 

    Primăria Municipiului  Mediaş, 

     CIC, zilnic între orele 9:00-12:00 

           Telefon: 0269-803803 

    
Lucrări de investiţii 

 
● Amenajare sistem rutier str. Greweln, Angărul de 

Jos, E. Racoviţă, Livezii, Haţeg, Viilor, Strugurilor, 

Caraiman, Cristalului, Brădet, Movilei, Muscelului, 

Moşnei, Măgurei, Gorunului, Măceşilor, Perilor, 

Vişinilor, Cireşilor, Angărul de Sus, Wewern, Teilor, 

Ghimbav 

● Amenajare intersecţie Axente Sever cu H. Oberth 

● Bloc 33 locuinţe sociale şi amenajări exterioare 

bloc 4 str. Luncii 

● Modernizare anvelope Şc. Gen.5, Şc. Gen.7, Grup 

Şcolar MIU, Grup Şc. Automecanica, clădire 

Primărie 

● Echipare tehnico – edilitară blocuri ANL str. 

Predeal 

  

 Aveţi o propunere sau o sugestie 

pentru binele comunităţii, care implică folosirea 

banilor din bugetul local ? 

 

Vă rugăm să depuneţi o cerere scrisă în atenţia 

primarului sau a Comisiei Economice - Buget a 

Consiliului Local, la Primăria Municipiului 

Mediaş. 

     Zilnic între orele 9:00 – 12:00 

 

                

 

 
   PROIECTUL DE BUGET 

 
  2010 

 
      Municipiul Mediaş 

 
Aşteptăm sugestii de la cetăţeni pentru viitoarele 

proiecte de investiţii la CIC,  

Primăria Municipiului Mediaş, zilnic  

între orele 09-12. 

 

  

Proiecte cu finanţare externă 

 

●  Parteneriat pentru un mediu curat, reducerea 

deşeurilor şi dezvoltare durabilă în Regiunea 7 

Centru 

 

  
Primăria Municipiului Mediaş 

Str. Corneliu Coposu  nr.3 

Judeţul  Sibiu 

Telefon: 0269-803803,  

Fax: 803814 

E-mail: primaria@primariamedias.ro 



 


