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EDITORIAL

ADRIAN VEȘTEA
Primarul
orașului Râșnov

Voi candida la un
nou mandat de primar
Vă anunţ de la început: eu, Adrian
Veștea, voi candida pentru un nou
mandat în funcţia de primar al orașului Râșnov. Prin acest anunţ îmi fac
datoria de onoare pe care o am în faţa
Dvs., a râșnovenilor, de a-mi prezenta
public situaţia și deciziile, mai ales că
în ultima perioadă, din ce în ce mai
des, am fost oprit pe stradă de mulţi
cetăţeni din oraș îngrijoraţi că voi lăsa
Râșnovul și voi merge la judeţ.
Așa după cum probabil aţi aflat,
colegii mei de partid m-au desemnat,
prin vot, drept candidat al partidului la
funcţia de președinte al Consiliului
Judeţean. Le-am mulţumit pentru
încredere și sunt conștient că această
opţiune a lor s-a bazat în principal prin
ceea ce am reușit să fac în plan administrativ la Râșnov, alături de colegii
mei din Primărie, din Consiliul Local
și alături de Dumneavoastră, cetăţenii
acestui oraș. Pentru că reușitele
Râșnovului nu sunt ale unui om, ci ale
întregii noastre comunităţi.
Știu, însă, că acest vot prin care
este unul de sprijin deocamdată în plan
declarativ, deși nu mă îndoiesc că a fost
dat cu bună credinţă. De ce spun asta?
Am fost ales candidatul cu nr. 1 pe listele pentru Consiliul Judeţean, dar drumul până la o președinţie de Consiliu
Judeţean este lung și nesigur. Anul
acesta, electoratul nu va alege prin vot
direct ocupantul acestei funcţii. Mai
întâi vor fi aleși consilierii judeţeni, iar
apoi aceștia vor desemna, dintre ei,
președintele instituţiei. Personal, nu
agreez această variantă, din cauză că dă
ocazia jocurilor de culise, trădărilor,
înţelegerilor pe după perdele între unii
care se declară public adversari. Și nu
încurajează performanţa în administraţie, ci sforăriile politicianiste pe care
le detest. Mi s-ar părea mult mai corectă și mai democratică o competiţie
directă, deschisă, transparentă, în care
alegătorul să fie acela care decide în cât
mai multă cunoștinţă de cauză. Dar
aceasta e altă discuţie.
- continuare în pagina 3 -
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UE 2007 - 2013: 12 milioane de euro, proiecte
de mare infrastructură implementate la Râșnov

În martie
inaugurăm
Centrul
Istoric

Dacă în 2015 s-au inaugurat la Râșnov două din cele
mai mari proiecte din judeţul
Brașov realizate cu fonduri
europene atrase pe ciclul de
finanţare UE 2007 – 2013, și
anume Liftul cu cremalieră
către Cetatea Râșnovului –
proiect public – și Parcul cu
dinozauri – proiect privat -,
ambele cu o valoare de 4 milioane de euro, în 2016 va fi
finalizat unul dintre cele mai
complexe proiecte de infrastructură mare din România,
și anume transformarea centrului unui oraș în pietonal
prin transferarea traficului
auto în subteran. Investiţia
totală e tot de aproximativ 4
milioane de euro, finanţată în
proporţie de 98% de către UE
prin Programul Operaţional
Regional 2007 – 2013, pentru
care ultimele deconturi s-au
făcut până la data de 31
decembrie 2015, iar lucrările
rămase neexecutate se suportă
de la bugetul local. „Proiectul
are o valoare totală de
15.573.890, 89 lei și mai avem
de plătit în plus 500.000 de lei
de la bugetul local, faţă de
cofinanţarea de 2% pe care o
aveam de achitat. Suma care
ne-a mai rămas de decontat

nu este deloc mare având în
vedere că am pierdut un an
din cauza primului constructor care și-a adjudecat licitaţia și lucrările au demarat,
cu noul antreprenor, abia în
luna ianuarie a anului trecut.
Am reușit să recuperăm mare
parte din întârziere și am
putut evita situaţia în care se
află multe proiecte de mare
infrastructură din judeţ și din
ţară, care au acum șantiere la
stadii de 15 – 30%, tot
datorită întârzierilor legate de
procedurile de achiziţiile publice sau generate de constructori. Noi, la Râșnov, am făcut
decontări pentru 95% din valoarea eligibilă a proiectului”, a
explicat primarul Râșnovului.
Proiectele europene care
nu au fost finalizate până la 31
decembrie 2015 pot fi terminate până în 30 iunie 2016,
însă Adrian Veștea a precizat
că la Râșnov vor fi finalizate în
martie, când va avea loc inaugurarea. După recuperarea
Cetăţii în 2010, transformarea
centrului într-o zonă pietonală
asemănătoare celor din orașele istorice ale Vestului
Europei va însemna pentru
oraș un alt moment în care se
(re)scrie istorie la Râșnov.

UE 2014 - 2020: Trei noi proiecte ale orașului
așteaptă deschiderea liniilor de finanţare
Râșnovul va cere Uniunii
Europene 15 milioane de euro
pentru restaurarea Cetăţii,
amenajarea unui parc dendrologic,
dar și a unei grădini botanice
Primele proiecte ale Râșnovului pentru noua
tranșă de finanţare pusă la dispoziţia României de
către Uniunea Europeană până în 2020 au fost conturate. Principalul proiect al Râșnovului eligibil pe
acest exerciţiu prin Programul Operaţional Regional este reabilitarea Cetăţii. „Acest proiect se
încadrează pe Axa 5.1 respectiv axa care finanţează
proiecte ce vizează conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și
cultural. Finanţarea nerambursabilă în acest caz
va fi de 98%, iar de la bugetul local nu va trebui să
achităm decât 2%, precum și cheltuielile neeligibile”, a explicat primarul Adrian Veștea. Valoarea

maximă eligibilă a unui proiect ce beneficiază de
finanţare prin această axă este de cinci milioane de
euro, iar cererea Râșnovului va viza obţinerea acestei sume, astfel ca întregul monument să poată fi
refăcut, doar cu materiale tradiţionale, specifice
perioadei în care a fost ridicată cetatea. Deocamdată, liniile de finanţare pe noul exerciţiu 2014 –
2020 nu au fost deschise, însă depunerea la timp a
proiectelor reprezintă un avantaj.
Un alt proiect al Râșnovului care așteaptă
deschiderea liniilor de finanţare este cel ce vizează
amenajarea unui parc dendrologic. Și această
investiţie care va da plus valoarea orașului nostru
va putea fi finanţată din bani europeni tot în proporţie de 98%, acesta încadrându-se pe Axa 7.1 –
Sprijinirea unei creșteri favorabile ocupării forţei
de muncă, prin dezvoltarea potenţialului endogen
ca parte a unei strategii teritoriale pentru anumite
zone, care să includă reconversia regiunilor industriale aflate în declin, precum și sporirea accesibilităţii și dezvoltarea resurselor naturale și culturale

specifice. „Intrarea în acest parc va fi liberă și
ţinând cont că nu este un proiect aducător de
venit putem obţine maximul de finanţare, respectiv 98% din valoarea de 5 milioane de euro la cât
am estimat investiţia”, a precizat Adrian Veștea. Pe
lângă parcul dendrologic, în conformitate cu
proiectul propus, în zonă ar urma să fie amenajată
o zonă de relaxare, una de joacă, trasee pentru
plimbare, dar și un lac cu ponton.
În completarea acestui proiect, o altă investiţie
pentru care Primăria Râșnov vrea să acceseze fonduri nerambursabile este amenajarea unei grădini
botanice. „Acest proiect se încadrează pe Axa 5.2 Realizarea de acţiuni destinate îmbunătăţirii
mediului urban, iar cofinanţarea Uniunii
Europene este de 50%, fiindcă va fi un proiect
aducător de venit”, a spus primarul. Proiectul
include și amenajarea unui pavilion multifuncţional cu magazine și cafenea, sere pentru
arbori, flori autohtone și tropicale, un alpinarium
și un rozarium.
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Buget 2016 - VENITURI
COD

DENUMIRE INDICATOR

102

TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL
VENITURI PROPRII
Imp. din transfer de proprietate
Cote și sume defalcate din impozitul pe venit
Cote defalcate din impozitul pe venit
Sume alocate din cote defalcate din imp. pe venit
pentru echilibrarea bugetelor locale
A3 Impozite și taxe pe proprietate
IMPOZITE ȘI TAXE PE PROPRIETATE
Impozit pe clădiri
Impozit pe terenuri
Taxe judiciare de timbru și alte taxe de timbru
Sume defalcate din TVA

030218
402
40201
40204
70002
702
70201
70202
70203
1102
110201
110202

Sume defalcate din taxa pe valoarea
adaugată pentru finanţarea
cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor,
municipiilor și sectoarelor municipiului București
110205
Sume defalcate din taxa pe valoarea
adaugată pentru drumuri
110206
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugată
pentru echilibrarea bugetelor locale
1502
TAXE PE SERVICII SPECIFICE
150201
Impozit pe spectacole
1602
TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR
160202
Taxa asupra mijloacelor de transport
160203
Taxe și tarife pentru eliberarea de licenţe
și autorizaţii de funcţionare
160250
Alte taxe pe utilizarea bunurilor autorizarea utilizării
bunurilor sau pe desfășurare de activităţi
290002
C Venituri nefiscale
3002
VENITURI DIN PROPRIETATE
300002
Venituri din proprietate
300201
Varsaminte din profitul net al regiilor autonome
de sub autoritatea consiliilor judeţene și locale
300203
Restituiri de fonduri din finanţarea
bugetară a anilor precedenţi
300205
Venituri din concesiuni și închirieri
300208
Venituri din dividende
300250
Alte venituri din proprietate
330002
C2. VÂNZĂRI DE BUNURI ȘI SERVICII
3302
VENITURI DIN PRESTĂRI
DE SERVICII ȘI ACTIVITĂŢI
330208
Venituri din prestări serv
330224
Taxe din activităţi cadastrale și agricultura + servicii
330228
Venituri din recuperarea chelt.
330250
Alte venituri din prest. serv. și alte activităţi
3402
VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE,
ELIBERĂRI PERMISE
340202
Taxe extrajudiciare de timbru
340250
Alte venituri din taxe administrative
3502
AMENZI, PENALITĂŢI ȘI CONFISCĂRI
350201
Venituri din amenzi și alte sancţiuni aplicate
potrivit dispoziţiilor legale
350203
Incasari din valorificarea bunurilor
350250
Alte venituri
3602
DIVERSE VENITURI
360205
Vărsăminte din veniturile si/sau
disponibilităţile instituţiilor publice
360206
Taxe speciale
360250
Alte venituri
3702
TRANSFERURI VOLUNTARE
ALTELE DECAT SUBVENŢIILE
370201
Donatii și sponsorizări
370203
Vărsăminte din secţiunea de funcţionare
pentru secţiunea de dezvoltare
370204
Vărsăminte din secţiunea de funcţionare
390002
II Veniturin din capital
3902
VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI
390201
Venituri din valorificarea unor bunuri
ale instituţiei publice
390203
Venituri din vânzarea locuinţelor
construite din fodurile statului
390207
Venituri din vânz. unor bunuri dom. privat
410002
IV Subvenţii
4202
SUBVENŢII DE LA BUGETUL DE STAT
420205
Subvenţii primite de bug local pentru planuri
și regulamente de urbanism
420213
Subventii pentru finanţarea programelor multianuale
prioritare de mediu și gospodărire a apelor
42014
Subvenţii de la bugetul de stat pentru finanţarea unor chelt.
de capital învăţământ preuniversitar
420220
Subvenţii de la bugetul de stat către bugetele locale
necesare susţinerii derulării proiectelor finanţate
din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare
400228
Subvenţii primite din fondul de intervenţie la
dispoziţia guvernului pentru situaţii de urgenţe
420233
Sprijin financiar pentru constituirea familiei conf. L 396/2006
420234
Subvenţii pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea
locuinţei cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri
420236
Subvenţii pentru acordarea trusoului pt nou-născuţi
420240
Subvenţii de la bugetul statului catre bugetele locale
pentru realizarea obiectivelor de investiţii în trurism
420242
Sume primite de administraţiile locale în cadrul
programelor FEGA implementate de APIA
4302
SUBVENŢII DE LA ALTE ADMINISTRAŢII
430204
Subvenţii de la bug. Asig. Șomaj
430208
Subvenţii primite de la Consiliul Judeţean
4502
SUME PRIMITE DE LA UE IN CONTUL
PLATILOR EFECTUATE
450201
Fond European de Dezvoltare Regională
45020101 Fond European de Dezvoltare Regională
45020102 Fond European de Dezvoltare Regională
450204
Fond European Agricol de Dezvoltare Rurală
45020401 Fond European Agricol de Dezvoltare Rurală
45020403 Fond European Agricol de Dezvoltare Rurală
Excedent 2015

Lei
38.680.906
11.292.890
341.700
9.038.000
4.258.000

Care sunt investiţiile Râșnovului
programate pentru anul 2016
Peste 25 de milioane de lei au fost alocate în acest an pentru investiţii

4.780.000
3.818.640
3.818.640
2494070
1278890
45680
10.184.000
0

8449000
500000
1235000
4.700
4700
1.131.370
958.960
15.900
156.510
5.996.480
2.285.510
2.285.510
1174090
0
876980
52120
182320
3.710.970
3.060.270
12860
2010
0
3045400
82.180
82180
0
419.880
415140
4740
0
148.640
0
63.680
84960
0
0
-8564990
8564990
0
0
0
0
0
2.541.476
2.541.476
0
0
0

2541476
0
0

0
0

0
0
0
5.624.540
5.624.540
5.624.540
0

9065184

Râșnovul are în acest an un buget
de 38.680.906 lei la capitolul venituri,
din care 11.292.890 de lei sunt venituri
proprii ce vor fi încasate prin Biroul de
Taxe și Impozite, iar cheltuielile sunt în
cuantum total de 47.746.090 de lei.
Din acești bani, 21.949.900 de lei sunt
alocaţi pentru partea de funcţionare. În
schimb, pentru partea de dezvoltare,
respectiv pentru investiţii, sunt prevăzuţi 25.081.690 de lei, în această
sumă fiind inclus și excedentul bugetar
pe 2015, în cuantum de 17.231.200 de
lei. „Primăria Râșnov a avut un fond
de rulment prin care au fost asigurate
sumele necesare pentru finanţarea
proiectelor mari derulate anii trecuţi
cu finanţări nerambursabile. Acești
bani ne-au fost rambursaţi în urma
decontării cererilor de finanţare, astfel
că cele peste 17 milioane de lei au fost
direcţionate în acest an către alte
investiţii. Am pus accent pe continuarea lucrărilor deja începute. De
exemplu, anul acesta vom finaliza în
întregime drumul către Valea
Glăjăriei, dar vom finaliza și proiectul
de modernizare a pieţei agroalimentare”, ne-a declarat primarul Adrian
Veștea.

Încep demersurile
pentru construcţia
unei creșe
Unul dintre proiectele importante
pentru râșnoveni care va demara în
2016 este amenajarea unei creșe în
orașul nostru. Autorităţile locale își
propun ca în acest an să definitiveze
partea tehnică, respectiv întocmirea
studiului de fezabilitate și a proiectului
de execuţie, în total în acest sens fiind
alocaţi 260.000 de lei. „Una dintre preocupările noastre este dezvoltarea
infrastructurii școlare, începând de la
construcţia de noi creșe, dar și
iniţierea de proiecte de tip afterschool. Construcţia unei creșe era
imperios necesară, fiindcă în Râșnov
există doar creșe private, care sunt
destul de costisitoare pentru familiile
tinere care au nevoie de o asemenea
facilitate, ţinând cont că nu au părinţi
sau alte rude în grija cărora să-și lase
copiii”, a subliniat primarul Râșnovului, Adrian Veștea.

O grădiniţă mai
mare în Piaţa Școlii
Și pentru capitolul învăţământ
sunt alocate în acest an 785.000 de lei.
Una dintre investiţiile majore este
mansardarea grădiniţei din Piaţa Școlii, pentru execuţia proiectului tehnic
fiind alocate 45.000 de lei, iar pentru
execuţia lucrărilor propriu-zise
400.000 de lei. Alte 340.000 de lei vor fi
folosite pentru dotarea cu mobilier și
echipamente a laboratoarelor și atelierelor Liceului Tehnologic ale căror
lucrări de amenajare au fost definitivate în toamna anului trecut.
Nici parcurile și locurile de joacă
din oraș nu au fost neglijate în acest an,
165.000 de lei fiind suma alocată pentru achiziţia de echipamente pentru
locurile de joacă, plus 100.000 de lei
pentru mobilierul din parcuri.

Policlinica
va fi extinsă
În ceea ce privește capitolul Sănătate, în acest an vor începe lucrările de
extindere a Policlinicii. Acest proiect
presupune amenajarea a 16 noi cabinete medicale, care să funcţioneze în
regim de ambulatoriu. În total, pentru
această investiţie sunt prevăzute fonduri de 747.500 de lei, urmând să fie
executate lucrări de refuncţionalizare a
actualului pod și transformare a acestuia în spaţii în care să fie amenajate
noi cabinete medicale.

9,6 milioane de lei
pentru străzile
Râșnovului
Unul dintre domeniile care a primit cei mai mulţi bani în acest an este
cel ce vizează modernizarea infrastructurii stradale, în total fiind alocate 9,6
milioane de lei. Primăria Râșnov își
propune să definitiveze reabilitarea
străzilor din cartierul Primăverii, în
total fiind alocaţi 720.000 de lei, dar și
a drumului spre Valea Glăjăriei, unde
suma totală alocată în bugetul pe acest
an este de 4,15 milioane de lei. Tot în
cartierul Primăverii este prevăzută și
amenajarea unui sens giratoriu, suma
prevăzută în buget fiind de 450.000 de
lei. Alte 2,56 milioane de lei sunt alo-

cate pentru finalizarea lucrărilor de pe
cele patru loturi de străzi care au fost
în șantier anul trecut, respectiv pentru
turnarea stratului de uzură de pe anumite artere, dar și alte finisaje care au
mai rămas de executat. Ţinând cont că
pe strada I.L. Caragiale au fost executate anul trecut lucrări de reabilitare a
reţelelor de apă, anul acesta urmează și
reabilitarea carosabilului pentru care
sunt alocaţi 600.000 de lei. Totodată,
pentru amenajarea trotuarelor și
aleilor pietonale de pe strada Ion Slavici sunt alocaţi 350.000 de lei, pentru
cele de pe Șoseaua Bran și Caraiman
368.490 de lei, iar pentru trotuarele și
aleile pietonale din alte zone, 350.000
de lei. Nu în ultimul rând, pentru
asfaltarea străzii Republicii, pe tronsonul dintre intersecţia cu strada Florilor și DN 73, sunt prevăzuţi 165.000
de lei.

Parcări de
reședinţă moderne
De asemenea, edilii râșnoveni își
propun ca în acest an să modernizeze
parcările de reședinţă din cartierele
Romacril, ISR și Florilor, pentru
întocmirea proiectului tehnic și a
lucrărilor fiind alocate 577.500 de lei.
Și locurile de parcare din zonele de
agrement vor fi modernizate, suma
prevăzută în buget în acest sens fiind
de 277.500 de lei. Nu în ultimul rând,
Primăria Râșnov va întocmi în acest an
Studiul de Fezabilitate pentru construcţia unei parcări supraetajate pe
Valea Cetăţii în vederea accesării unei
finanţări nerambursabile pentru acest
proiect. Pentru realizarea acestor documentaţii suma necesară este de
211.000 de lei.

Bani pentru extinderea
reţelelor de canalizare
și a iluminatului public

Și pentru lucrări de canalizare sunt
prevăzute în acest an alocări de
aproape 800.000 de lei. Pentru execuţia
lucrărilor de canalizare a apelor menajere din cartierul Primăverii sunt alocaţi în total 180.000 de lei, înainte de
demararea lucrărilor fiind necesară
execuţia Studiului de Fezabilitate. Alte
505.900 de lei sunt alocaţi pentru
subtraversarea reţelei de canalizare
pluvială pe sub DN 73 în zona
Distrigaz, iar 3.000 de lei pentru amenajarea canalizării menajere la noul
Centru de Informare Turistică de la
Cetate. Alte 500.000 de lei sunt alocaţi
pentru reabilitarea și extinderea sistemului de alimentare cu apă. Pentru
montarea de hidranţi pentru spaţiile
verzi de pe strada Republicii sunt alocaţi 4.700 de lei.
Primăria Râșnov va investi aproape
3 milioane de lei în modernizarea și
extinderea reţelelor de iluminat public
din oraș. Astfel, vor fi finalizate reţele
de iluminat public și instalaţiile de
joasă tensiune de pe străzile Florilor,
Mihai Viteazu și Ion Creangă, în acest
sens fiind alocaţi 440.000 de lei, dar va
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EDITORIAL

NOI
INVESTIŢII.
Mansardarea
grădiniţei din
Piaţa Școlii,
începerea
demersurilor
pentru
construcţia
unei creșe
în Râșnov,
extinderea și
modernizarea
Policlinicii,
proiecte bugetate pentru
anul în curs.
fi modernizat iluminatul public și în cartierele
Romacril, ISR și Florilor, în total urmând să se
cheltuiască 350.000 de lei. Iluminatul public va fi
modernizat și pe străzile Caraiman, pe Șoseaua
Branului, dar și în zona centrală a orașului, fiind
alocaţi în total 900.000 de lei. Alte 519.000 de lei
sunt alocaţi în bugetul Râșnovului pentru modernizarea reţelei de iluminat de pe strada I.L.
Caragiale, 47.000 de lei pentru extinderea iluminatului de pe strada Narciselor, iar 500.000 de lei
pentru extinderea reţelelor de iluminat stradal de
pe Valea Glăjăriei. Nu în ultimul rând, în acest an
va fi implementat și proiectul de montare a
camerelor de supraveghere în intersecţiile și
zonele aglomerate din oraș, de la bugetul local
fiind prevăzute pentru montarea echipamentelor
fonduri de 925.000 de lei.
Totodată, pentru finalizarea amenajării noii
pieţe agroalimentare, în bugetul pe acest an sunt
prevăzute 2,5 milioane de lei, iar pentru

Voi candida la un
nou mandat de primar
- continuare din pagina 1 -

închiderea șantierului de la centrul istoric 1,5
milioane de lei. Alţi 160.000 de lei sunt rezervaţi
în bugetul local pentru întocmirea studiului de
fezabilitate și a documentaţiei tehnice pentru
obţinerea autorizaţiei de construcţie în vederea
amenajării parcului dendrologic, proiect ce va fi
depus pentru finanţare pe exerciţiul 2014 – 2020
al Uniunii Europene.

Peste 2 milioane
de lei pentru cultură
Și la capitolul cultură pentru partea de dezvoltare sunt alocate peste 2 milioane de lei. Una
dintre cele mai importante investiţii din acest an
este restaurarea Casei de Cultură pentru care
sunt prevăzute 2,1 milioane de lei. Alte 192.000
de lei sunt direcţionaţi pentru execuţia studiului
de fezabilitate și a proiectului tehnic pentru
reabilitarea Cetăţii, aceste documente urmând

să fie depuse în vederea obţinerii unei finanţări
nerambursabile prin Programul Operaţional
Regional 2014 – 2020. De asemenea, Primăria își
propune să amenajeze muzeistic și Turnul
Bathory în acest an, suma alocată fiind de 70.000
de lei, dar și să înceapă modernizarea cinematografului, pentru execuţia proiectului tehnic
fiind alocaţi 110.000 de lei.
Nu în ultimul rând, o serie de fonduri au fost
alocate și pentru complexul sportiv de pe Valea
Cărbunării, care în ultimii ani a devenit un
punct central al orașului, odată cu organizarea
unor competiţii mondiale de sărituri cu schiurile. Ţinând cont că sunt necesare tribune pentru spectatori, pentru execuţia unei astfel de
amenajări, aleșii locali au alocat 100.000 de lei.
Alte 165.000 de lei sunt destinaţi pentru extinderea complexului modular, iar 65.000 de lei
pentru amenajarea unei căsuţe de arbitraj la
pista de biatlon.

Sigur, în ceea ce mă privește,
este un lucru: prioritatea mea
numărul unu este să continuu ceea
ce am început la Râșnov și, împreună cu Dumneavoastră, să trecem
la o nouă fază: aceea în care, din
exemplu de bune practici la nivel
judeţean, orașul nostru să devină
un model de dezvoltare pe plan
naţional. De aceea, vă anunţ de pe
acum că voi candida pentru un nou
mandat de primar al Râșnovului.
Am finalizat aici investiţii publice
foarte importante, avem în lucru
proiecte mari și vom derula și în
viitor, tot cu finanţare europeană
sau guvernamentală, proiecte ce
figurează în strategia de dezvoltare
a orașului pe care am gândit-o și o
pun în practică cu ajutorul
colegilor din administraţie, al consilierilor locali și al Dumneavoastră, cetăţenii acestui oraș. Râșnovul
este și va rămâne casa mea și prima
mea grijă este cum să gospodăresc
mai bine această casă. Nu voi abandona niciodată Râșnovul. Pentru că
sunt râșnovean și rămân râșnovean
indiferent ce se va întâmpla!

Buget 2016 - CHELTUIELI
CAPITOL DENUMIRE
TOTAL BUGET CHELTUIELI din care:
51.02
Autoritati publice
Cheltuieli personal
Cheltuieli materiale si servicii
Alte transferuri
Achizitii licente
Achizitie echipamente
54.02
Evidenta persoanelor
Cheltuieli personal
Cheltuieli materiale si servicii
Alte cheltuieli legale -alegeri locale 2016
Cheltuieli personal
Cheltuieli materiale si servicii
55.02
Alte activitati economice
Cheltuieli materiale si servicii
Alte cheltuieli financiare
61.02
Ordine publica-politie comunitara
Cheltuieli personal
Cheltuieli materiale si servicii
Achizitie autovehicul rutier
65.02
Invatamant
Cheltuieli personal
Cheltuieli materiale si servicii
Alte cheltuieli
PT pentru mansardare Gradinita din Piata Scolii
Executie lucrari de mansardare Gradinita din Piata Scolii
Dotari cu mobilier si echipamente corp nou Liceu Tehnologic Rasnov
Alte cheltuieli financiare
66.02
Sanatate
Cheltuieli materiale si servicii
PT pentru modificare structura de rezistenta cladire policlinica
Refacere acoperis cu modificare pod in spatii cu destinatie de cabinete ambulatorii
67.02
Cultura,recreere si religie
Cheltuieli personal
Cheltuieli materiale si servicii
Alte cheltuieli-Asociatii si fundatii
Achizitionat mobilier pentru parcuri
Achizite ansamblu de joaca din lemn
Executie tribune la Baza Sportiva Valea Carbunarii
Amenajare muzeistica in Turnul Battory-achizitie echipament(LCD)
SF si PT pentru restaurare Cetatea Rasnov
Executie casuta de arbitraj pentru pista de biatlon Valea Carbunarii
Extindere complex modular Valea Carbunarii
Executie poarta la Cetatea Rasnov
PT pentru modernizare sala de spectacole" Amza Pellea"
Studiu de fezabilitate pentru restaurare Casa de Cultura
Lucrari de restaurare Casa de Cultura
Alte cheltuieli financiare
68.02
Asistenta sociala
Cheltuieli personal
Cheltuieli materiale si servicii
Ajutoare sociale
PT pentru construire cresa
SF si DTAC pentru construire cresa
70.02
Servicii dezv.publica, locuinte ,mediu
Cheltuieli personal
Cheltuieli materiale si servicii
Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile postaderare
"Proiect integrat de reactualizare si modernizare urbana Centrul Istoric"
Externalizare puncte trafo

LEI
47.746.090
3.513.800
2.431.000
1.047.250
2.750
6.000
26800
221.800
57.800
14.000
150.000
100.000
50.000
1.464.800
144.800
1.320.000
888.700
598.700
200.000
90.000
9.346.000
6.684.000
887.000
65.000
45000
400.000
340.000
925000
842.500
95.000
67.500
680.000
6.131.800
250.800
1.853.000
690.000
100.000
165.000
100.000
70.000
192.000
65.000
165.000
16000
110.000
100.000
2.000.000
255.000
1.642.000
511.000
90.000
781.000
115000
145000
10.870.600
42.600
1.300.000
1.500.000
150.000

74.02

83.02
84.02

87.02

Executie iluminat puncte de paza -Baza Sportiva Valea Carbunarii
10.000
Modernizare retele de iluminat public si instalatii de joasa tensiune pe str.florilor,M.Viteazu si I.Creanga
440.000
Executie si modernizare retele de iluminat public in cartier Romacril,ISR si cartier Florilor
350.000
Lucrari de.executie iluminat public si canalizatie curenti slabi str. Caraiman si Sos.Branului
900.000
Extindere iluminat public Cartier Romacril , str.Campului-Statie betoane
50.000
Executie lucrari de modernizare retele de iluminat public pe str.I.L.Caragiale
519000
Lucrari de extindere iluminat public pe str.Narciselor
47.000
Lucrari de extindere iluminat public Valea Glajerie
500.000
Executie Piata Agroalimentara si constructie complex comercial
2.500.000
Plan de dezvoltare al Orasului Rasnov 2014-2020
12.000
Executie sistem de supraveghere video in oras Rasnov
925.000
SF pentru executie parcare etajata in Valea Cetatii
211.000
PT pentru extindere iluminat public Valea Glajerie
25.000
PT pentru executie si modernizare parcari auto in cartierul Romacril,ISR si Florilor
27.500
PT pentru extindere iluminat public I.L.Caragiale
15.000
PT pentru executie si modernizare locuri de parcare zone de agrement
27.500
Executie si modernizare parcari auto in cartierul Romacril,ISR si Florilor
550.000
Executie si modernizare locuri de parcare zone de agrement
250.000
Reabilitare si extindere sistem de alimentare cu apa oras Rasnov
500.000
Lucrari de executie bransament apa Centrul de Informare Turistica
3.300
Lucrari de instalare hidranti pentru spatii verzi pe str.Republicii
4.700
Lucrari de executie bransamente de apa spatii comerciale Valea Cetatii
11000
MEDIU SI APE
1.231.900
Cheltuieli materiale si servicii
440.000
Transferuri
103.000
Executie subtraversare D.N.73 canalizare pluviala zona district gaz
500000
Proiectare subtraversare D.N 73 canalizare pluviala zona district gaz
5.900
SF pentru executie canalizare menajera Cartier Primaverii
30000
Executie canalizare menajera Cartier Primaverii
150.000
Executie lucrari de canalizare menajera Centrul de Informare turistica
3.000
Agricultura, silvicultura,piscicultura si vanatoare
610.200
Cheltuieli materiale si servicii
450.200
SF si DTAC pentru realizarea Parcului Dendrologic
160.000
Transporturi si comunicatii
10.871.990
Cheltuieli materiale si servicii
500.000
Executie lucrari de asfaltare a strazilor,trotuarelor si executie rigole
betonate pe strazile din cartierul Primaverii
720.000
Executie lucrari de asfaltare D.J 101-Rasnov-U.M.01454 Km.0+000-7+000-tronsonul I
850.000
Executie lucrari de asfaltare D.J 101-Rasnov-U.M.01454 in zona
de administrare Km.4+200-9+100-tronsonul II
3.300.000
Lucrari de modernizare strazi in orasul Rasnov: Misu Pop,Piata Scolii,Postavarului,M.Sadoveanu,
Panduri,Aurel Vlaicu,Eroilor,Bucegi,Cap.Iancu Sofran,George Cosbuc,Iazului
650.000
Lucrari de modernizare strazi in orasul Rasnov: B.S.Delavrancea,I.H.Radulescu,A.Vlahuta,
V.Alecsandri, G.Toparceanu,Z.Stancu,Primaverii,Toamnei,A.Ipatescu,Libertatii,Ghimbasel
170.000
Lucrari de modernizare strazi in orasul Rasnov: Vulcan,Vanatori,
Mica,Salciei,Garii,Campului,G.Lazar,N.Balcescu,R.Cristolovean,M.Basarab
880.000
Lucrari de modernizare strazi in orasul Rasnov: Ion Creanga,Mihai Viteazu,Florilor
860.000
Lucrari de modernizare str.IL Caragiale
600.000
Lucrari de executie sens giratoriu in Cartier Primaverii
450.000
Lucrari de amenajare trotuare si alei pietonale zone de agrement
240.000
Lucrari de amenajare trotuare si alei pietonale str.Ion Slavici
350.000
Lucrari de modernizare trotuare si acostament pe str.Soseaua Bran si Caraiman
368.490
Lucrari de asfaltare str.Republicii-intersectie Florilor-DN 73
165.000
Reabilitare alei si trotuare in Piata Scolii si str.Misu Pop
330.000
PT pentru modernizare str. Ion Creanga,Mihai Viteazu,Florilor
32.000
PT pentru executie sens giratoriu in Cartier Primaverii
22.500
Actualizare P.T pentru D.J 101 Glajerie
20.000
Modernizare drum Cheia-Cheisoara
200.000
Alte cheltuieli financiare
164.000
Alte actiuni economice
110.000
Alte transferuri
110.000

CULTURĂ
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Casa de Cultură
va fi reabilitată
din fondurile Primăriei
Autorităţile locale au reușit să găsească
o soluţie pentru alocarea unui buget care
să asigure reabilitarea și refuncţionalizarea clădirii
Mansardă

Subsol

Atelier
Culoar

Bibliotecă

Atelier foto

Arhivă
Sală de lectură

Mediatecă, sala 1

Mediatecă, sala 2

Depozit

Sală expoziţii permanente

Parter

Cafenea, cofetărie

Sală expoziţii temporare

Magazin suveniruri

Foaier, Info center

Construită în perioada anilor
1870, Casa de Cultură din Râșnov,
una din clădirile simbol ale orașului, nu a avut parte niciodată de
un proiect de reabilitare, fapt care
s-a făcut din plin simţit în anumite aspecte care au pus în pericol imobilul. Intrată în conservare de câţiva ani, pentru clădirea
din Piaţa Unirii s-a încercat varianta consolidării și renovării cu
bani europeni, care însă nu s-a
putut realiza nici pe ciclul de
finanţare UE 2007 – 2013, dar nici
pe ciclul de finanţare ce va fi
deschis în acest an, UE 2014 2020, din cauză că nu există o axă
de finanţare corespunzătoare
lucrărilor necesare. În aceste
condiţii, Primăria Râșnov a luat
decizia de a salva și valorifica
clădirea monument istoric,
readusă în patrimoniul orașului
în 2011, cu fonduri de la bugetul
local. „Proiectul va demara în
2016, va fi unul multianual, și va
presupune atât consolidarea
actualei clădiri a Casei de Cultură și restaurarea interioarelor,
în special a picturilor și frescelor
cu o valoare recunoscută istoric,
dar și realizarea unui Centru Cultural al orașului prin refuncţionalizarea, mansardarea și extinderea imobilului existent. Casa
de Cultură e un simbol al
Râșnovului pe care îl readucem
astfel la viaţă și care va da o plus
valoare orașului nostru, urmând
a fi un nou punct de interes turistic”, ne-a declarat primarul Adrian Veștea.

Săli de spectacole și
conferinţe - la etaj,
magazin, expoziţie
și restaurant - la
parter, bibliotecă
și mediatecă - la
mansardă
Potrivit proiectului de reabilitare și refuncţionalizare, sala
principală a Casei de Cultură (de
la etajul I) va deveni spaţiu multifuncţional cu o capacitate de 160
de locuri și va fi destinat găzduirii
de spectacole, expoziţii, baluri,
conferinţe și proiecţii. În prelungirea ei se va afla sala de dans, cele
două putând să funcţioneze atât
împreună, cât și separat. La același nivel va exista o sală de conferinţe de 50 de locuri, în relaţie
directă cu sala multifuncţională,
dar cu acces separat, putând
funcţiona și ca anexă a acesteia.

Accesul se va face prin scara principală existentă.
La parter vor fi grupate
foaierul și info-center-ul, un magazin de suveniruri și o expoziţie
temporară. Tot la parter se va afla
un spaţiu expoziţional permanent
cu acces direct din exterior și un
restaurant. La mansardă vor fi
amplasate biblioteca, mediateca și
sala de lectură. Birourile administrative, atelierele studio, depozitarea sau arhiva, vor fi grupate în
aripile clădirii la etajul I, respectiv
în subsol.
Extinderea clădirii se va realiza prin două corpuri de clădire
amplasate în prelungirea aripilor
construcţiei existente. Astfel se va
face legătura cu staţia de plecare a
liftului pe plan înclinat ce duce
către Cetate. Proiectanţii au în
vedere și realizarea unei legături,
în cadrul amenajărilor exterioare,
între Piaţa Unirii, incinta clădirii
și platforma aflată la 3,5 metri
deasupra pământului. Incinta
clădirii va fi un spaţiu de tranziţie, dar și un spaţiu de așteptare
și refugiu prin accesul către
restaurant, cât și un spaţiu pentru
organizarea de evenimente - concerte de muzică clasică sau jazz,
precum și pentru proiecţii de
film. Cum finanţările pentru programele culturale sunt minime,
se dorește suplimentarea acestora
prin închirierea unora din spaţiile
clădirii către organizaţii culturale, care să le folosească pentru
cluburi de seniori, librărie sau
cafenea.

Proiect încadrat
în aspectul specific
unui „orășel târg”
Prin această reabilitare a
clădirii se urmărește integrarea
coerentă, corectă din punct de
vedere urbanistic, a volumelor noi
construite și adaptarea arhitecturii la aspectul general al zonei,
acordându-se o atenţie deosebită
găsirii de soluţii care să se
încadreze în aspectul specific unui
„orășel târg”, așa cum era numit
în documentele medievale. „Noul
centru cultural va oferi un cadru
pentru
desfășurarea
manifestărilor cu caracter local, dar și
celor cu caracter turistic. Proiectul va avea în vedere în principal
sporirea atractivităţii culturalturistice a orașului Râșnov”, ne-a
explicat Nicolae Ţaric, arhitectul
în cadrul Agenţiei de Arhitectură
ADA, cea care se ocupă de proiect.

Etaj

Staţie plecare trenuleţ

Terasă

Atelier 1

Sală discuţii

Sală de conferinţe

Sală multifuncţională

Sală dans
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Reparaţii în regim de
urgenţă în 2013, pentru
intrarea în conservare
Hotelul
„La Cetatea
Râșnov”,
aprox. 1900

Ianuarie 2016

Cedată Bisericii în 1932,
răscumpărată în 2011
Construită în 1874, Casa de Cultură a avut destinaţie de han la începuturile sale,
iar alegerea denumirii „La Cetatea Râșnovului” eprezintă dovada că localnicii
începuseră să înţeleagă și să exploateze valoarea turistică a cetăţii medievale
În zona Casei de Cultură, a fos- una din cele mai vizitate staţiuni de
Loc al culturii
tei Marktplatz, lângă Dealul Cetăţii, vacanţă ale Ţării Bârsei se găsește
pentru sași și
în Evul Mediu a funcţionat un spital cel mai frumos și cel mai mare hotel
români,
și o leprozerie. Spitalul este atestat cu sală de festivităţi. Este o clădire
dar și ring de dans
documentar încă din 1413, când pe două nivele cu faţade în stilul
parohul Ghimbavului, Mihail, a
plătit o slujbă pentru săraci, bolnavi
și dreptul de înmormântare, și a
donat un gulden pentru leprozeriile
din Râșnov și Codlea. Istoricul sas
Reinhard Bergel susţine că leprozeria din Râșnov a funcţionat și în secolul al XVII-lea.

Secolul al XIX-lea,
prima investiţie a
comunităţii
râșnovene în turism
Actuala Casă de Cultură, clădire
de patrimoniu reprezentativă pentru comunitatea râșnoveană din a
doua jumătate a secolului al XIXlea, a fost ridicată în piaţa târgului,
în perioada 1874 – 1875, de către
antreprenorii Karl Pfaff și Martin
Truesch, locuitori ai Râșnovului,
totul costând 36.749 guldeni. Având
subsol, parter și etaj, clădirea a
îndeplinit până în prezent mai
multe funcţii, restaurant, hotel, sală
de festivităţi, casă de cultură sau
sediu de protopopiat ortodox. Conform unei descrieri din 1875 a hanului „La Cetatea Râșnovului”, hospitalului medieval îi sunt atribuite
urmele unui cimitir, inscripţii, dar
și niște încăperi de dimensiuni mici.
Istoricul Nicolae Pepene, director al Muzeului Judeţean de Istorie,
spune că „Gasthaus-ul”, așa cum a
fost denumită clădirea la începuturile sale, poate fi considerată
prima investiţie a comunităţii
râșnovene în turism, iar alegerea
denumirii „La Cetatea Râșnovului”
reprezintă dovada că localnicii începuseră să înţeleagă și să exploateze
valoarea turistică a cetăţii
medievale. De altfel, în ,,Das
Burzenland zur Honterusfeier”
(1898) se păstrează o descriere elogioasă a edificiului: „Cu siguranţă
nu este o întâmplare că în Râșnov,

Renașterii situată în piaţa centrală
din Râșnov conferind acesteia o
notă de semiurbanitate”.

Cedată de Primărie
bisericii, pentru
o școală și o pădure

La 11 august 1932, actuala Casă
de Cultură a devenit proprietatea
Bisericii Ortodoxe Române din
Râșnov, după un schimb făcut cu
Primăria Râșnov, comunitatea primind clădirea școlii românești și
pădurea „Dumbrava” (denumită
apoi ,,Pădurea Bisericii”), de lângă
Bârsa, în suprafaţă de 26 jug. După
schimbul de proprietăţi, Biserica
Ortodoxă a păstrat destinaţiile
clădirii hanului „La Cetatea
Râșnovului”. Apoi, în timpul
regimului comunist, „Gasthof-ul” a
intrat în administrarea Consiliului
popular orășenesc Râșnov și a
devenit Căminul cultural orășenesc
„Nicolae Bălcescu”, fiind folosit pentru festivităţi, serbări și alte activităţi școlare, dar și nunţi sau
botezuri.
Clădirea a fost recuperată de la
Primăria Râșnov de Parohiile nr. 1 și
2 Râșnov prin preotul Nicolae
Puchianu în jurul anului 2000, întruna din încăperile de la etajul I fiind
a amenajat un „muzeu al orașului”.
În perioada 2006 – 2011, fostul
cămin cultural a devenit sediul Protopopiatului Bran – Râșnov –
Zărnești. În anul 2011, Casa de Cultură a revenit în proprietatea
Primăriei Râșnov, printr-un contract de schimb imobiliar Biserica
primind în schimb o suprafaţă
totală de 1.822 mp, cu valoarea de
596.048 euro, fostul sediu al
Primăriei Râșnov din strada I.L.
Caragiale (suprafaţă totală de 2.042
mp), în valoare de 310.623 euro, dar
și suma de 300.000 euro.

Casa de Cultură face parte din
ansamblul „Piaţa Unirii”, datat secolul XVIII – XIX și nominalizat în
lista Monumentelor Istorice. Faţada
clădirii exprimă bunăstarea, starea
socială și gustul proprietarilor. Cu
elemente romantice târzii de influenţă central-europeană, clădirea
este considerată un exemplu
reprezentativ de eclectism pitoresc,
„ce combină soluţii baroce pentru
gang și scări, cu acurateţea neoclasică a sălii și picturii murale ce o
decorează și cu faţadă, parte clasicizantă, parte neogotică, agrementată de decorul în lemn traforat al
acoperișului”, după cum precizează
Corina Popa în volumul „Arhitectura sătească și orășenească în Ţara
Bârsei în anii 1820-1910”. Sala de
festivităţi a fost decorată cu o pictură murală și a avut încă de la
început un balcon pentru orchestră,
o măsură inspirată ţinând cont de
activitatea culturală intensă atât a
sașilor, cât și a românilor, precum și
de petrecerile în care dansul era distracţia principală. Ansamblul de pictură din sala de festivităţi este
remarcabil, ţinând cont de posibilităţile financiare ale comunei în secolul al XIX-lea. Pe tavan au fost pictate embleme heraldice. O parte din
ele sunt stemele unor localităţi din
Ţara Bârsei (Brașov, Ghimbav, Șercaia). În zona superioară a pereţilor
laterali au fost pictate diverse personaje feminine care simbolizează
ocupaţiile principale ale comunei
Râșnov: ţesutul, torsul, agricultura.
Pe peretele dinspre piaţă a fost pictată cetatea Bran, văzută dinspre
oficiul vamal, iar pe peretele balconului, cetatea Râșnov, văzută dinspre strada Bisericii (str. Republicii).
Imaginea celor două monumente
istorice ne indică faptul că pictura
interioară a sălii de festivităţi a fost
realizată anterior anului 1878.

Pictura și frescele cu
o valoare recunoscută
istoric vor fi restaurate.

De-a lungul timpului,
clădirea Casei de Cultură s-a
degradat, iar Biserica Ortodoxă
Română nu a avut puterea
financiară pentru a întreţine
imobilul (primit în proprietate
de la Primăria Râșnov în anul
1932), motiv pentru care
autorităţile locale au decis în
2011 să-l aducă în patrimoniul
orașului. Iniţial s-a dorit un
amplu proces de consolidare
totală,
restaurare
și
refuncţionalizare, dar după
expertizarea
clădirii
și
întocmirea proiectului tehnic
s-a constatat că valoarea
lucrărilor necesare era foarte
mare, undeva spre 2 milioane
de euro. Având în vedere valoarea mare a investiţiei necesare, dar și faptul că la acel
moment erau în derulare alte
proiecte de amploare în oraș ce
trebuiau finanţate/cofinanţate
cu prioritate de la bugetul
local, într-o primă etapă s-a
încercat încadrarea proiectului
de renovare a Casei de Cultură
într-o axă de finanţare europeană. Nu s-au identificat însă
alocări UE pentru care obiectivul să îndeplinească condiţiile de eligibilitate.
Între timp, în 2013 au fost
demarate intervenţiile de
urgenţă pentru conservarea
imobilului la starea de la acea
vreme, având în vedere că
întreg acoperișul era șubred,
iar din această cauză întreaga
clădire se afla în pericol. Astfel,
a fost înlocuită ţigla de pe
acoperiș, au fost consolidate
elemente din structura acestuia, precum grinzile, laţii și
căpriorii, dar și streașina, fiind
totodată reparate jgheaburile
și hornurile clădirii. Nu în
ultimul rând, au fost efectuate
lucrări de sprijiniri ale
tavanelor pictate din sala de
spectacole, pentru a fi evitată
distrugerea lor.

COMUNITATE
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„PLANTEAZĂ PENTRU ROMÂNIA!”

Râșnovul lansează provocarea unui
record mondial pentru România
Asociaţia Prietenii Pădurilor vrea să bată recordul mondial al Australiei în ceea ce privește numărul de pomi
sădiţi într-o singură zi, respectiv ca ţara noastră să treacă de 1,2 milioane de puieţi plantaţi în 24 de ore

Un nou record mondial la plantări de
puieţi într-o singură zi este ţinta Asociaţia Prietenii Pădurilor din România care își are sediul la Râșnov. Aceasta a lansat pe 18 ianuarie
proiectului „Plantează pentru România!”, ce
presupune stabilirea acestui record de către
ţara noastră. Florin Nan, președintele Asociaţiei, a precizat că la ora actuală recordul este
deţinut de către Australia, iar pentru a doborî
recordul, România va trebui să plantăm peste
1,2 milioane de puieţi într-o singură zi.
„Fiecare puiet plantat în cadrul acestei campanii va avea un număr și o serie, astfel că va
putea să fie identificat cu mare ușurinţă, iar
campania va fi transparentă și măsurabilă.
Plantarea se va desfășura într-o zi din perioada 15 martie -15 aprilie, data exactă urmând
a fi anunţată cu două săptămâni înainte.
Detaliile campaniei vor putea fi aflate de pagina e internet a proiectului, www.planteazapentruromania.ro”, a precizat Florin Nan.

Ocolul Râșnov, primul
susţinător al campaniei:
10.000 de puieţi într-o zi
Primii susţinători ai campaniei sunt
Primăria și Ocolul Silvic Râșnov. „Noi avem în
vedere plantarea, într-o singură zi, a 10.000 de
puieţi în pădurile aparţinând autorităţilor
locale. Deocamdată nu a fost stabilită ziua în
care se va desfășura acţiunea”, a spus șeful
Ocolului Râșnov, Adrian Apostu. Totodată, primarul Adrian Veștea a subliniat faptul că iniţiativa se pliază pe strategia orașului privind
administrarea eficientă și durabilă a fondului
forestier. „Recent am încheiat și implementarea unui proiect ce a beneficiat de
finanţare
nerambursabilă,
respectiv
realizarea pepinierei și achiziţionarea unor
echipamente moderne necesare efectuării
unor lucrări silvice, valoarea investiţiei fiind
de aproximativ un milion de euro. De aseme-

nea, în ultimii ani, tot prin finanţări nerambursabile, au fost realizate investiţii de aproximativ 2,5 milioane de euro în modernizarea
și extinderea reţelei de drumuri forestiere.”, a
punctat primarul Râșnovului.

Apel la implicare
Președintele Asociaţiei Prietenii Pădurilor
speră ca în această campanie să se implice și
companiile, care au în derulare proiecte ce
vizează implicarea socială, dar și cetăţenii. „În
perioada următoare trebuie să vedem exact
care sunt procedurile privind omologarea
recordului, și ce costuri implică acest demers.
Pe lângă plantările efective, noi vrem dezvoltăm Educaţia Silvică în rândul elevilor”, a
explicat Florin Nan, care a reușit să introducă
deja Educaţia Silvică într-o serie de școli din
judeţ și chiar să tipărească un manual deosebit
de atractiv pentru cei mici, din care învaţă
despre importanţa pădurii.

Prima ediţie cu juriu profesionist.

Finalul primei luni a anului a adus la Râșnov
ceea ce tinde să devină una din tradiţiile locului, 75
de localnici întrecându-se sâmbăta trecută în
cadrul concursului „Cu vinul de acasă”. Ajuns la
cea de-a patra ediţie din „epoca sa modernă”, evenimentul s-a desfășurat la Pensiunea Tudor din oraș,
fiind organizat de către un colectiv de producători
locali de vin destinat consumului propriu, condus
de Liviu Stroie, unul dintre iniţiatori, în parteneriat cu Primăria Râșnov. Vinurile intrate în concurs
au fost îmbuteliate în sticle de 1 litru, de culoare
închisă, iar participanţii s-au putut înscrie cu
maxim un vin alb și un vin roșu. Juriul a fost format din trei somelieri atestaţi (Dan Bichir – sommelier, președinte juriu, Monica Aida Creţu – sommelier Crama Liliac, și Aldescu Mihail - inginer,
oenolog, degustător expert), iar pentru a cunoaște
mai bine procesul de fabricaţie au fost invitate două

crame recunoscute din România, respectiv Crama
Liliac și Crama Alira, care în deschiderea evenimentului au prezentat spre degustare câte trei vinuri. În urma departajării au fost acordate premiile
I, II și III, dar și trei menţiuni. De asemenea, a existat și un premiu special, „Lingura de lemn” - pentru cel mai slab calitativ vin înscris în concurs.
„A fost o seară foarte reușită. Despre concurs
se știe deja, oamenii au venit cu vin natural, din
gospodărie, fiecare a încercat să impresioneze cât
mai mult juriul și pe cei prezenţi. Petrecerea de
după s-a întins până dimineaţă, cu dans și lăutari,
toată lumea s-a simţit foarte bine, iar acest lucru
e cel mai important”, a spus la finalul serii, Liviu
Stroie, iniţiatorul concursului.
Manifestarea are origini mai vechi, mai exact în
1978, când Vasile Robu, un brașovean pasionat producător de vinuri, a dat naștere competiţiei celor
mai bune licori „din propria pivniţă”. Deși mai bine
de 20 de ani s-a desfășurat în Brașov, concursul s-a
mutat apoi la Râșnov, aici stabilindu-se și iniţiatorul său. După decesul acestuia, apropiaţii au
ţinut să reînvie tradiţia în memoria sa.

Primăria Râșnov nu se poate implica în
repararea principalei artere care traversează
orașul, DN 73, fiindcă acesta este administrat de către Compania de Drumuri, care în
ultimii ani a oferit doar promisiuni, iar
reparaţiile s-au făcut doar de ochii lumii și
nu au reușit să treacă peste iarnă. Și în acest
an, primul dezgheţ a însemnat și apariţia
primelor gropi pe această șosea naţională
care se dorește a fi una turistică, iar unul
dintre cele mai afectate tronsoane este chiar
cel dintre Râșnov și Cristian, care an de an
se peticește, însă asfaltul pus nu reușește să
treacă cu bine peste nici o iarnă.
Gropile apărute, ajutate de intemperii,
se tot măresc în lipsa unei intervenţii
prompte a administratorului drumului,
respectiv a CNADR, care ar fi trebuit să
repare șoseaua imediat cu asfalt rece, astfel
ca șoferii să nu aibă parte de surprize. Deși
la finele lunii ianuarie am avut zile însorite
în care se puteau face repraţii, drumarii nu
s-au grăbit, astfel că șoferii au fost nevoiţi să
dea teste de îndemânare auto, dacă nu au
vrut să facă o vizită în primul service auto.
„În decursul ultimilor ani am făcut
nenumărat sesizări către CNADR cu privire
la starea carosabilului de pe această șosea.
De câte ori ni s-a cerut de la Compania de
Drumuri, am eliberate avize în vederea
demarării lucrărilor. Au existat promisiuni
în fiecare an că lucrările vor începe, dar
nici până în ziua de astăzi nu s-au concretizat”, ne-a declarat primarul Râșnovului
Adrian Veștea.

Cine ar trebui să se ocupe
de reparaţia drumului

Bun e vinul râșnovenilor!

Concursul „Cu vinul de acasă”
a avut anul acesta nu mai
puţin de 75 de participanţi

DN73, rușinea
Râșnovului, din
cauza CNADR

CNADR, prin Direcţia Regională de Drumuri Brașov, a semnat încă din data de 19
octombrie 2015 contractul pentru
atribuirea lucrărilor de întreţinere periodică
și aplicarea de tratamente bituminoase la
rece, pe timp de iarnă, pe o perioadă de doi
ani, 2015 și 2016. Lucrarea a fost adjudecată
de către SC Fincodrum SRL Brașov pentru
un preţ de 16,54 milioane de lei cu tot cu
TVA. Această societate trebuie să se ocupe de
plombarea gropilor pe timp de iarnă pe cei
420 km de drumuri naţionale din judeţul
Brașov.

Un proiect european fazat
LAUREAŢII celei de-a patra
ediţii a concursului, în frunte
cu campionul George Reit
(al doilea din dreapta).

Clasamentul concursului
" Premiul I – George Reit
" Premiul II – Mitică Vasile
" Premiul III – Liviu Stroe
" Menţiuni – Vasile Avram, Ciprian Chirciu, Laviniu Verman
" „Lingura de lemn” – Dumitru
Hârtopan

Reabilitarea DN 73 a tot bătut pasul pe
loc, în ultimii ani, Compania de Drumuri
anunţând că a obţinut o finanţare europeană în acest sens pe exerciţiul financiar
2007 – 2013, însă lucrările de modernizare
au început abia în vara anului trecut pe un
tronson din judeţul Argeș. ?inând cont că
decontările pe acest exerciţiu financiar s-au
încheiat la 31 decembrie 2015, drumarii au
anunţat că proiectul a fost fazat și pe următorul exerciţiu financiar. „Lucrările aferente
fazei a II-a vor face obiectul unei cereri de
finanţare distincte ce urmează a fi depusă în
momentul lansării apelului de proiecte cu
finanţare din Programul Operaţional Infrastructură Mare 2014-2020”, ne-au transmis
reprezentanţii CNADR, într-un comunicat.
Modernizarea DN 73, drum de interes turistic, însemnă în total reabilitarea a 103,25
km de drum, construcţia a 9 poduri noi,
refacerea altor 15 poduri vechi și reabilitarea a 33 de intersecţii la nivel.
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22 - 28 FEBRUARIE 2016:

31 de ţări au confirmat prezenţa la
Campionatele Mondiale de schi nordic
Râșnov – sărituri cu schiurile, Predeal – combinata nordică, Cheile Grădiștei – schi fond

Anul 2016 a debutat în forţă în judeţul Brașov
din punct de vedere al sporturilor de iarnă, între
26 ianuarie și 2 februarie la Cheile Grădiștei având
loc Campionatele Mondiale de biatlon juniori și
tineret, competiţie care s-a demonstrat a fi un
„succes deplin”, după cum au afirmat oficialii
Federaţiei Internaţionale de Biatlon (IBU). „Am
discutat cu reprezentanţii forului internaţional la
final și au spus că organizarea a fost impecabilă,
în ciuda vremii capricioase. Au reușit să vadă o
altă imagine a României decât cea despre care
auziseră, iar cei mai surprinși au fost olandezii,
germanii și norvegienii. Au apreciat eforturile

făcute pentru ca întrecerile să aibă loc la cel mai
înalt nivel. Ne-au asigurat că vom avea parte de
voturi în încercările noastre de a obţine și alte
competiţii”, a declarat Puiu Gaspar (foto), secretar
general al Federaţiei Române de Schi și Biatlon.
Membrii forului naţional nu vor avea prea mult
timp de răgaz, pentru că, în perioada 22-28 februarie, în judeţ vor avea loc Campionatele Mondiale
de schi nordic juniori și tineret, competiţie în care
este și Râșnovul angrenat ca oraș gazdă. Competiţia de la finalul lunii februarie va aduna nu mai
puţin de 1.300 de participanţi, de la sportivi,
antrenori, maseuri, doctori și alţi membri ai staff-

urilor, până la arbitri și voluntari. Astfel, la probele
de sărituri cu schiurile, care se vor disputa la complexul de pe Valea Cărbunării, și-au anunţat deja
prezenţa un număr de 135 de sportivi (83 băieţi și
52 fete) și 88 de oficiali din 25 de ţări. Vecinii de la
Cheile Grădiștei, unde vor avea loc probele de schi
fond, vor avea ca oaspeţi 402 sportivi și 211 componenţi ai staff-urilor din 31 de ţări, iar la Predeal,
unde se va disputa combinata nordică, vor sosi 61
de sportivi și 51 de oficiali din 15 ţări. „Toate aceste cifre înseamnă confirmări pe care le avem deja,
până la start putând apărea și alţi participanţi. Pe
lângă cei aproximativ 950 de participanţi vor fi 28

Comportări bune pentru
biatloniștii râșnoveni la
Campionatele Mondiale
Râșnovul a fost reprezentat de patru
sportivi la Campionatele Mondiale
de biatlon juniori și tineret de la
Cheile Grădiștei: Larisa Cotruș,
Luisa Rășină, Daniel Munteanu și
Raul Flore, toţi având comportări
bune, „cu un plus pentru cei doi
băieţi”, după spusele secretarului
general al FRSB, Puiu Gaspar. Larisa
Cotrușa obţinut locul 52 la proba de
pursuit, locul 58 în cea de 12,5 kilometri junioare, iar Luisa Rășină a
terminat pe 57 la pursuit, respectiv
59 la 12,5 kilometri junioare. Raul
Flore și Daniel Munteanu au reușit
clasări pe poziţiile 26 și 29 la proba
de pursuit.
de oficiali ai Federaţiei Internaţionale de Schi, iar
dacă adunăm și arbitrii și voluntari care vor ajuta
la buna desfășurare putem număra în jur de
1.300 de participanţi. Sperăm ca vremea să ţină
cu noi și să avem măcar o săptămână de frig,
pentru a putea să producem zăpadă artificială,
pentru că cea naturală nu este de ajuns. Mulţumim primarilor de la Râșnov și Predeal, Adrian
Veștea și Liviu Cocoș, care alături de colectivele
pe care le conduc sunt alături de noi și fac eforturi să fim pregătiţi la cel mai înalt nivel, la fel ca
și domnul Ovidiu Gârbacea de la Cheile
Grădiștei”, a mai precizat Puiu Gaspar.

FC Râșnov pregătește returul în
Premii pentru cei mai
compania unor adversari de calibru mici sportivi râșnoveni
După tradiţionalul joc amical cu
FC Brașov, elevii lui Ioan Sima
s-au duelat cu ACS Berceni,
CS Mioveni și Dunărea Călărași

FC Râșnov a fost pe 22 ianuarie, așa cum se
întâmplă în fiecare debut al perioadei de
pregătire, fie ca e vorba de cea de iarnă sau cea de
vară, adversar pentru echipa fanion a judeţului,
FC Brașov. Veniţi direct din cantonament,
brașovenii s-au impus cu 3-0, însă băieţii lui Ioan
Sima au oferit o replică bună, mai ales ţinând
cont de faptul că meciul amical a reprezentat
unul dintre primele antrenamente ale anului,
după vacanţa de sărbători. Forma bună arătată de
râșnoveni în turul campionatului a fost confirmată și în acest început de an, cu un rezultat de
egalitate împotriva unei alte divizionare secunde,
ACS Berceni, scor 2-2, bucureștenii egalând în
ultimele momente ale meciului, dar și cu o victorie clară în faţa juniorilor republicani de la AS
Colţea 1920 Brașov (9-3). Fotbaliștii de la FC
Râșnov au fost învinși apoi de către fosta prim
divizionară CS Mioveni (0-3), însă după o partidă

în care s-au mișcat destul de bine, iar în meciul
împotriva Dunării Călărași, lider în sera estică a
Ligii a 2-a, au pierdut cu 0-4.
Seria amicalelor continuă pentru elevii lui
Ion Sima până la începutul lunii martie, unul din
posibilii adversari fiind o altă echipă de eșalon
superior, Unirea Slobozia. Pentru a proteja
terenul de la Râșnov, care nu mai este acoperit de
zăpadă și poate fi pus în pericol cu mai multe
evenimente într-un interval scurt, o parte din
jocuri au avut loc la Tărlungeni, unde mai multe
formaţii se află în cantonament.
„Echipa se pregătește bine, cu adversari care
joacă la un nivel superior. Aceste dueluri îi
întăresc pe jucători pentru disputele din campionat. Sperăm să ne mai aducem jucători pe posturile unde antrenorul consideră că ar mai fi
nevoie și să ne păstrăm poziţia de lider până la
finalul campionatului”, a declarat Liviu Butnariu, președintele ACS Olimpic Cetatea Râșnov.
Jucătorii antrenaţi de Ioan Sima vor disputa
primul meci oficial al anului la începutul lunii
martie, când, în etapa a 16-a, prima a returului,
vor întâlni pe Cetatea Rupea, echipă pe care au
învins-o cu 6-0 în tur.

Serbarea de final de an de
la ACS Olimpic Cetate a adunat
mai bine de 250 de copii înscriși
la toate secţiile clubului
După un prim an de existenţă care a adus
rezultate bune atât la nivel individual și la nivel
colectiv, cei mai mici sportivi din Râșnov au fost
premiaţi de către conducerea clubului și
autorităţile locale la sfârșitul lunii decembrie,
chiar înainte de Crăciun. Cele opt secţii al clubului ACS Olimpic Cetate au fost prezente cu
antrenorii și cei aproximativ 250 de copii înscriși,
care au primit de la Moș Crăciun, rol jucat chiar
de primarul Adrian Veștea, câte un pachet-cadou.
„Mă bucur foarte mult că suntem din nou la ora
bilanţului. Cred că râșnovenii, dar și părinţii din
localităţile de prin împrejurimi, se pot lăuda cu
faptul că avem instituţii de învăţământ foarte
frumoase, grădiniţe, școli și liceu. În acest context și clubul sportiv beneficiază de asemenea de
o infrastructură bine pusă la punct. Suntem un
oraș cu oameni care au practicat mereu sportul
și un oraș care emite pretenţii de a organiza

competiţii de nivel mondial, astfel că este de
datoria noastră să ne ocupăm de copiii care vor
să facă sport. Este meritul părinţilor care au
înţeles că e important ca cei mici să practice
sportul, al antrenorilor și nu în ultimul rând al
vedetelor acestei zile, al celor mici. Cumulat cu
ceea ce se întâmplă la CSȘ Dinamo Râșnov, am
toată convingerea că în jur de un sfert din copiii
din oraș fac mișcare. Avem baze sportive unicat
în judeţ, iar unele chiar în ţară și în sud-estul
Europei și încurajez tinerii să le folosească”, a
declarat primarul Râșnovului, Adrian Veștea. Astfel, după un an plin de antrenamente, cantonamente, meciuri și concursuri, sportivii de la
clubul din Râșnov au avut parte de o binemeritată
vacanţă, iar la începutul lunii ianuarie au revenit
pe teren, în sală sau pe pârtie, pentru a-și relua
activitatea. „Două dintre secţiile clubului sunt
deja afiliate la federaţiile de profil, iar în anul
următor probabil același lucru se va realiza și la
scrimă și lupte. Sunt mândru de ceea ce am realizat până în acest moment. Sperăm că anul care
vine să fie mai bun și mai bogat în rezultate”, a
spus și Liviu Butnariu, președintele clubului
râșnovean.

ANUNŢ

Primul amical al iernii pentru fotbaliștii râșnoveni a însemnat
tradiţionala întâlnire din startul pregătilor cu FC Brașov.

Locuri de muncă
S.C. ROM PAPER SRL angajează 3 încărcători-descărcători în localitatea Cristian, DN73 B Ghimbav-Cristian. Se asigură transport la locul de muncă Râșnov-Cristian, bonuri de masă și alte bonificaţii.
Informaţii se pot obţine la nr. tel: 0368/460105, fax: 0368/460104 sau direct la poarta fabricii.
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2015, cel mai bun an al Râșnovului în turism
Creștere record a numărului de vizitatori
la Cetate, cu 50% mai mulţi faţă de 2014
Râșnovul devine de la un an la altul un
oraș tot mai căutat atât de către turiștii
români, cât și de către cei străini. Noile atracţii
care au diversificat oferta de agrement din orașul rozelor au
făcut ca acesta să se
transforme
dintr-o
localitate de tranzit,
într-o destinaţie turistică, unde tot mai
mulţi aleg să își
petreacă vacanţele.
„În anul 2015 am
avut o creștere semnificativă a numărului de turiști, cei mai
mulţi fiind turiști români,
în special familii cu copii. Ce
este de apreciat este că a crescut și
numărul de înoptări pe turist. Dacă până nu
demult eram o localitate de tranzit unde
turiști rămâneau cel mult două nopţi astăzi
suntem o destinaţie turistică unde tot mai
mulţi turiști români și străini aleg să își
petreacă vacanţele”, a precizat Constantin
Ungureanu (foto medalion), președintele Asociaţiei Rosenau Turism.

Cifrele arată o
dezvoltare durabilă
Punctul de atracţie a rămas Cetatea, care a
avut pe întreg parcursul anului trecut
362.500 de vizitatori, în creștere cu
50,42% faţă de anul precedent. În
2014, numărul turiștilor care au
trecut pragul fortăreţei
medievale a fost de 240.986,
iar în 2013 de 208.446.
De la recuperarea Cetăţii,
creșterile numărului de vizitatori au fost constante de la
an la an și au atras după sine și
creșteri în industria turistică
locală, după cum confirmă atât
asociaţia de profil cât și, individual,
hotelierii din zona Râșnovului pe care i-am
intervievat. Ca factori de creștere, sunt enumeraţi agenda locală de evenimente care a
căpătat notorietate de la an la an, renumele
adus Râșnovului de competiţiile internaţionale
organizate pe baza olimpică a celor patru
trambuline de pe Valea Cărbunării, completarea ofertei de agrement prin deschiderea
Dino Parc, etc.

PROPRIETARII DE PENSIUNI CONFIRMĂ CĂ
RÂȘNOVUL NU MAI E O STAŢIUNE DE TRANZIT
Daniela Bonta,
Pensiunea Rem’s
„În 2015 am înregistrat o creștere a
numărului de turiști cu cel puţin 30%. Cea
mai mare pondere în această creștere o au
cazările de una sau două nopţi. Mai ales
după ce s-a deschis Dino Parc, cei care
veneau să viziteze în principal Cetatea
Râșnovului rămâneau și peste noapte pentru
a putea vizita și celelalte obiective. Avem și
turiști care au fost la Râșnov și revin cu
plăcere, iar probabil în cazul nostru unul
dintre lucrurile care ne avantajează este că
suntem foarte flexibili în privinţa cerinţelor
acestora, astfel ca aceștia să se simtă ca la ei
acasă. Un lucru care cred că ne lipsește este
oferta pentru seară. Ar trebui să avem mai
multe restaurante, care să ofere și diferite
programe seara, astfel ca turiștii să aibă timpul ocupat și pe parcursul serii”.

Iancu Soiu,
Pensiunea Râșnov

Evoluţia numărului de turiști
An
2010
2011
2012
2013
2014
2015

Nr. turiști
Administrare privată
42.788 turiști (34.874 adulţi, 10.634 copii)
199.471 turiști (128.664 adulţi, 70.807 copii)
207.026 turiști (135.503 adulţi, 71.523 copii)
208.446 turiști (144.600 adulţi, 63.845 copii)
240.986 turiști (170.660 adulţi, 70.326 copii)
362.500 turiști

%
Raportări inexistente
3,79%
0,69%
15,61%
50,42%

Notă: Până la 1 septembrie 2010, Cetatea Râșnov a fost închisă pentru public din cauza
prăbușirii zidurilor în urma intervenţiilor neautorizate făcute de administratorul privat.
% = creșteri/scăderi procentuale faţă de anul precedent. Pentru 2010 și 2011
raportările la anul precedent nu sunt relevante.

din luna septembrie a lui 2015 pentru ediţia
din acest an. Totodată, lunile ianuarie, februarie erau luni moarte, însă anul trecut am
avut structurile de cazare ocupate. Lumea
începe să fie interesată de această zonă, iar
cea mai aglomerată rămâne desigur perioada
concediilor, din iulie până la jumătatea lui
septembrie, dar și sărbătorile de iarnă, mai
ales atunci când este zăpadă”.

Alina Gligore, Hotel
Max International
„Anul trecut s-a văzut o diferenţă clară
faţă de 2014 și 2013. Râșnovul a fost mult mai
căutat. Chiar și numărul turiștilor străini a
crescut mai ales datorită competiţiilor
sportive organizate la complexul de trambuline. O altă atracţie este însă și Festivalul
Rockstadt Extreme Fest care se organizează
în luna august. Rezervările s-au făcut deja

„2015 a fost un an mai bun faţă de 2014
și a existat o creștere a turismului intern.
Deschiderea Parcului cu Dinozauri a completat practic oferta de agrement, faţă de ceea ce
oferea deja orașul, astfel că pentru a putea
vizita toate obiectivele, turiștii au rămas și
peste noapte la Râșnov. Pe parcursul anului,
august a fost însă cea mai aglomerată lună,
dar desigur că și perioada sărbătorilor de
iarnă. În rest, în special în weekenduri sunt
mai mulţi turiști”.

Cetatea Râșnov, în topul celor mai
frumoase castele „de zăpadă” din lume
numărul tot mai mare de turiști care se
înregistrează de la an la an. „Până la sfârșitul lunii decembrie 2015 s-au înregistrat
aproximativ 362.700 de vizitatori, care este
un număr record de vizitatori. Consider că
este o distincţie care se justifică, ţinând
cont că Cetatea Râșnov are un număr tot
mai mare de vizitatori. Din păcate, nu am
putut beneficia de fonduri europene pentru
că la vremea respectivă cetatea se afla în

litigiu și a fost nevoie de clarificare juridică.
Totuși, acum trendul este crescător, ţinând
cont că în 2013 am avut 108.000 de vizitatori, în 2014 - 241.000 de vizitatori și acum
am ajuns la aproape 363.000 de vizitatori”,
a mai spus Adrian Veștea. Acesta speră ca, pe
viitor, cetatea să atragă cel puţin 500.000 de
vizitatori anual.

Ionuţ Muntean,
Pensiunea Adela
„În 2015 am înregistrat o creștere a
numărului de turiști de aproximativ 10%.
Cred că Râșnovul a câștigat turiști, datorită
ofertei de petrecere a timpului liber însă și
competiţiile de sărituri cu schiurile organizate pe Valea Cărbunării au atras o serie de
vizitatori în oraș. Am avut turiști care înainte
alegeau Branul sau Moeciu, dar s-au reorientat, spunând că în acea zonă nu există
practic o ofertă turistică, iar singura atracţie
este Castelul Bran. Cred că și preţurile practicate de pensiunile din Râșnov sunt mai
avantajoase”.
Editura SC Rosenau Press SRL

Revista americană Conde Nast Traveler
au realizat la finele anului trecut un top al
„castelelor de zăpadă” din întreaga lume, cu
peisaje uimitoare și cetăţi impunătoare care
merită vizitate pe timp de iarnă. Printre
castelele promovate se află și Cetatea
Râșnov, alături de edificii din Japonia, Germania, Cehia, Turcia, Scoţia sau Rusia. Primarul Râșnovului, Adrian Veștea, apreciază
că distincţia este una justificată și prin

