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Comunicat de pres
Consiliul Jude ului Gala i a aprobat aproximativ 7,5 milioane de lei pentru
comunit ile locale
În edin a de ast zi a Consiliului Jude ului Gala i a fost aprobat rectificarea
bugetar pentru finalul acestui an i repartizarea cotei de 22% din impozitul pe
venit pentru echilibrarea bugetelor locale astfel încât s fie sus inute proiectele de
infrastructur care necesit cofinan are i programele de dezvoltare local ,
ini iative apar inând pre edintelui Eugen Chebac.
Astfel, din cota de 27% din sumele ce se aloc din cota de 22% din impozitul
pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale, influen a a fost calculat la suma de
8.830.000 lei, iar cotele defalcate din impozitul pe venit (13%) se suplimenteaz cu
8.200.000 lei.
Totodat s-au repartizat aproximativ 7,5 milioane de lei noi c tre comunit ile
locale pentru echilibrarea bugetelor, suma fiind absolut necesar localit ilor care
au realizat programe de dezvoltare i celor care necesit sus inere prin
cofinan area proiectelor de infrastructur .
Potrivit anexei la hot rârea aprobat s-au alocat 40 mii lei pentru municipiul
Tecuci, iar ora elor Bere ti i Tg. Bujor 16 i respectiv 28 de mii de lei. De
asemenea, sume considerabile au primit prim riile localit ilor Cer e ti, Fîr ne ti,
Frumu i a, Fundeni, Grivi a, Ive ti, Matca, M st cani, Pripone ti, Slobozia Conachi,
Smârdan, Tudor Vladimirescu, Umbr re ti i Valea M rului.
„Am reu it ca prin aceast alocare de fonduri s echilibrez bugetele în
localit ile jude ului care aveau nevoie de sume pentru încheierea unor proiecte
începute sau continuarea celor existente deja. Reafirm faptul c s-au alocat bani
pentru prim rii indiferent de culoarea politic a edilului i asta pentru c am spus
de la începutul mandatului meu c voi fi pre edintele tuturor g l enilor. Mi-a fi
dorit ca i Guvernul s fi gândit la fel”, a precizat pre edintele CJ Gala i, Eugen
Chebac.
Bugetul Consiliului Jude ului Gala i s-a rectificat i inând cont de faptul c ieri,
21 decembrie 2010, au fost semnate de c tre spitalele aflate în subordinea CJ cu
CJAS Gala i actele adi ionale pentru plata serviciilor aferente lunii decembrie.
Suma care s-a ad ugat bugetului a fost de 124,3 milioane de lei.
Astfel, pentru Spitalul Clinic Jude ean de Urgen „Sf. Apostol Andrei” s-au
alocat 91,47 milioane de lei, pentru Spitalul de Boli Infec ioase – 17,53 milioane de
lei, pentru Spitalul TBC – 13 milioane de lei, iar pentru Spitalul de Boli Cronice din
Ive ti – 2,3 milioane de lei.
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