40% din bugetul comunei HÃ¢rseÅŸti este destinat
investiÅ£iilor
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Sub genericul ?Aici sunt banii dumneavoastrÄƒ!?, Ionel Moloiu, primarul localitÄƒÈ›ii HârseÈ™ti, prezintÄƒ concetÄƒÅ£en
radiografie a modului în care s-au utilizat banii de investiÅ£ii prevÄƒzuÅ£i în bugetul pentru anul recent încheiat, dar ÅŸi o
previziune a bugetului local pentru anul 2020.

?Într-o comunÄƒ micÄƒ, având o puÅŸculiÅ£Äƒ sÄƒrÄƒcuÅ£Äƒ, încercÄƒm ÅŸi reuÈ™im sÄƒ ne gospodÄƒrim astfel înc
totuÈ™i localitatea, nu doar sÄƒ supravieÈ›uim. Iar asta se vede cu ochiul liber, în satele noastre unde iluminatul public, asfal
apa curentÄƒ ÅŸi canalizarea sunt deja obiective îndeplinite, ceea ce reprezintÄƒ cea mai mare parte a comunei?, declara edil
care nu a stat nici cu mâinile în sân, a neputinÅ£Äƒ, nici cu mâna întinsÄƒ la ?robinetul? Consiliului JudeÈ›ean ArgeÈ™, ci a
bani europeni, prin diverse proiecte care în ultimii opt ani au schimbat radical infrastructura ÅŸi imaginea comunei HârseÈ™

3028,9 mii lei au fost banii pe care, în 2019, comuna HârseÅŸti a fost nevoitÄƒ sÄƒ-i drÄƒmuiascÄƒ, acesta fiind bugetul co
venituri proprii, sume defalcate din TVA ÅŸi impozit pe venit. În comparaÅ£ie, pentru acest an se observÄƒ o uÈ™oarÄƒ cr
bugetului previzionat pentru acest an, care ar fi de 3175 mii lei.

Ca ÅŸi anul trecut, ÅŸi în 2020, aproximativ 60% din bani reprezintÄƒ cheltuieli de funcÈ›ionare, salarizare, utilitÄƒÈ›i, che
curente, restul de 40% având ca destinaÈ›ie investiÈ›iile ÅŸi dezvoltarea localitÄƒÈ›ii HârseÈ™ti. Se va asigura astfel cofina
proiectelor deja aprobate, precum construirea sÄƒlii de sport, dezvoltarea reÈ›elei de apÄƒ ÅŸi canalizare, modernizarea
drumurilor comunale, reabilitarea ÅŸi dotarea fostei grÄƒdiniÅ£e. Ca în fiecare an, din bugetul local se asigurÄƒ sumele dest
È™colii, transportului È™colar, cele pentru asigurarea combustibilului ÅŸi, de asemenea, vor fi susÅ£inute activitÄƒÅ£ile c
sportive desfÄƒÅŸurate de echipa de fotbal ÅŸi formaÈ›ia de dansuri populare a localitÄƒÈ›ii.

?È˜i, fiindcÄƒ banii noÈ™tri nu sunt mulÈ›i, o sumÄƒ modestÄƒ, de aproximativ 250 de milioane de lei vechi, este alocatÄƒ
Festivalului JudeÈ›ean «SÄƒrbÄƒtoarea Rusaliilor-CÄƒluÈ™ul la HârseÈ™ti», aflat la cea de-a VIII-a ediÈ›ie, eveniment de
fiecare an, de ziua comunei, în Duminica MoÈ™ilor de VarÄƒ, în vatra satului HârseÈ™ti?, menÈ›ioneazÄƒ edilul Ionel Mol
asemenea, în bugetul pentru 2020 sunt prevÄƒzute ÅŸi fonduri pentru realizarea Monografiei Comunei HârseÈ™ti, o carte-si
al identitÄƒÈ›ii locale, prima astfel de lucrare, mÄƒrturie scrisÄƒ despre aceastÄƒ comunÄƒ din sudul câmpiei argeÅŸene Å
lansare va avea loc în câteva luni.

AÈ™adar, deÈ™i nu este finalizat, aÈ™teptându-se ÅŸi distribuirea sumelor alocate proiectelor finanÈ›ate de cÄƒtre Consil
ArgeÈ™, dar ÅŸi hotÄƒrârea guvernului privind alocarea sumelor pentru învÄƒÈ›Äƒmânt, respectiv costul standard/elev, se
concluziona cÄƒ bugetul local pentru anul în curs este bine conturat, la HârseÈ™ti, veniturile fiind mai mari decât anul trecut.

