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Brașovul 
râșnovenilor
Proiecte concretizate de 
administraţia judeţeană cu impact
asupra dezvoltării Râșnovului 
și calităţii vieţii râșnovenilor
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Guvernul a avut pe 20 mai o „miniședinţă” la
Râșnov, primul subiect pe ordinea de zi fiind
modernizarea DN73. Decizia luată: anularea con-
tractului de modernizare a drumului naţional,
șantierul urmând să intre în conservare pe ter-
men nelimitat. Contractul cu asociarea Azvi SA -
Straco Grup SRL – Piomar Development –
Tractebel a fost rupt în faţa presei, de ministrul
Transporturilor, Răzvan Cuc, care a arătat că în
acea zi constructorul avea pe șantier  11 utilaje și
20 de muncitori, faţă de obligaţia asumată prin
contract de 190 de muncitori și 71 de utilaje.

Proiectul va intra în conservare, directorul
CNAIR, Narcis Neaga, primind sarcina de anunţa
Direcţia Regională de Drumuri și Poduri (DRDP)
Brașov - structura teritorială a companiei - să

intre pe șantier, pentru a face reparaţiile în zonele
decopertate de constructor. Din declaraţiile mi-
nistrului rezulta că, în doi timpi și trei mișcări,
actualul constructor pleacă de pe șantier și apar
utilajele DRDP Brașov. Totuși, până să se întâm-
ple acest lucru va mai dura. CNAIR trebuie să de-
ruleze toate procedurile aferente rezilierii
contractului, începând cu notificarea construc-
torului. În același timp, actualul constructor tre-
buie să conserve lucrările, apoi să predea drumul.
Abia din acel moment, utilajele DRDP Brașov pot
intra pe șantier. 

Drumarii brașoveni se pot ocupa numai de
reparaţii curente, astfel încât drumul să fie „cir-
culabil”, adică vor plomba, trasa marcaje, cel
mult vor realiza lucrări la structura de rezistenţă,

dacă va fi nevoie. Între timp, proiectul de mo-
dernizare cu bani europeni va fi suspendat pe
perioadă nedeterminată. După rezilierea
contractului cu Azvi va trebui efectuată o exper-
tiză tehnică care să stabilească starea actuală a
drumului și valoarea lucrărilor ce mai trebuie
executate, după care se va organiza licitaţia.
DRDP Brașov nu are nici baza legală pentru a
realiza lucrările pe fonduri europene (în legislaţia
specifică se menţionează că trebuie organizată o
licitaţie), dar nici capacitatea tehnică pentru un
proiect de o asemenea anvergură. 

Reamintim că, pentru modernizarea DN
73, CNAIR a obţinut o finanţare europeană încă
din anul 2011 și, iniţial, lucrările ar fi trebuit să
fie gata până în 31 decembrie 2015. Au urmat

apoi amânările 2016, 2017, 2018 acceptate de
actualul Guvern. 2019 a venit cu blocarea
totală a proiectului.

Tot pe 20 mai, ministrul Transporturilor,
însoţit la Râșnov de premier și alţi colegi de ca-
binet, a deschis oficial șantierul capătului de
autostradă Râșnov - Cristian (6,3 km de
autostradă + 3,7 km de drum de legătură). Din
punct de vedere al complexităţii, lucrările nu ar
trebui să le dea bătăi de cap constructorilor,
având în vedere configuraţia terenului (câmpie),
însă sunt aspecte care nici acum nu sunt regle-
mentate. Exproprierile nu au fost finalizate, prin
zonă trece magistrala de gaz, reţeaua electrică de
medie și înaltă tensiune, parte din probleme
apărute din cauză că s-a lucrat „pe genunchi”.

Ministrul Transporturilor a rupt contractul 
pentru DN 73, șantierul intră „în conservare”

Râșnovul în 2019
Bugetul orașului Râșnov pentru anul

2019 a fost aprobat în ședinţa Consiliului
Local din data de 23.04.2019 și avizat de
ANAF în data de 16.05.2019, din cauza
întârzierii aprobării bugetului de stat. O
întârziere de 5 luni în care niciun leu nu a
putut fi alocat pentru o investiţie nouă. La
Râșnov nu s-a stat însă pe loc, orașul având
proiecte încă din anul 2018, în baza unei
strategii multianuale de dezvoltare. Primele
șantiere deschise în 2019 deja s-au finalizat,
alte lucrări sunt pregătite de start.

PRIMELE LUCRĂRI DIN 2019,
DEJA FINALIZATE

OBIECTIV 2019: STRADA I. L. CARAGIALE,
MODERNIZATĂ DE „LA A LA Z”
Contractul s-a semnat în data de 7 mai 2019.
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GUVERN
- 64% 
sume 

repartizate 
de la bugetul 

de stat

RÂȘNOV
+ 640 %

sume pentru 
dezvoltare, atrase 

din alte surse, 
pe proiecte de 

investiţii

�� 22 de milioane de lei, 
cheltuieli de funcţionare
�� 38 de milioane de lei, 
cheltuieli de dezvoltare

Bugetul pentru anul în curs este unul de
austeritate, cu o alocare de la bugetul de stat
cu 14,9 milioane de lei mai mică comparativ
cu 2017, anul în care Guvernul a modificat
algoritmul de repartizare a fondurilor către
localităţi. Scăderea afectează direct cheltu-
ielile de funcţionare - doar 22 de milioane de
lei în 2019, iar speranţa stă într-o rectificare.
Cheltuielile de dezvoltare sunt de 38 de mili-
oane de lei, finanţări atrase însă direct pe
proiecte de investiţii, de la Uniunea Euro-
peană sau din alte surse. Paginile 2 - 3
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COD DENUMIRE INDICATOR NR. 2019

RD.

0 1 2 3
102 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL 1 43.271.930

VENITURI PROPRII 2 14.155.260
030218 Imp. din transfer de proprietate 3 121.410
402 Cote si sume defalcate din impozitul pe venit 4 5.678.000
40201 Cote defalcate din impozitul pe venit 5 4.978.000
40204 Sume alocate din cote defalcatedin imp pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale 6 0
40205 Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean 7 700.000
70002 A3 Impozite si taxe pe proprietate 8 4.905.350

IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE 9 4.905.350
70201 Impozit pe cladiri 10 3.400.000
70202 Impozit pe terenuri 11 1.400.000
70203 Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru 12 105.350
1102 Sume defalcate din TVA 13 2.698.000
110202 Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate

la nivelul comunelor,oraselor, municipiilor si sectoarelor municipiului Bucuresti 14 1.212.000
110205 Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri 15 0
110206 Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale 16 1.486.000
1202 ALTE IMPOZITE SI TAXE GENERALE  pe BUNURI SI SERV. 17 0
120207 Taxe hoteliere 18 0
1502 TAXE PE SERVICII SPECIFICE 19 36.300
150201 Impozit pe spectacole 20 36.300
1602 TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR 21 1.468.720
160202 Taxa asupra mijloacelor de transport 22 1.200.000
160203 Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare 23 33.880
160250 Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea  utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati 24 234.840
290002 C Venituri nefiscale 25 7.623.480
3002 VENITURI DIN PROPRIETATE 26 1.976.040
300002 Venituri din proprietate 27 1.976.040
300201 Varsaminte din profitul net al regiilor autonome de sub autoritatea consiliilor judetene si locale 28 1.061.790
300203 Restituiri de fonduri din finantarea bugetara a anilor precedenti 29 0
300205 Venituri din concesiuni si inchirieri 30 914.250
300208 Venituri din dividende 31 0
300250 Alte venituri din proprietate 32 0
330002 C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII 33 5.647.440
3302 VENITURI DIN PRESTARI DE  SERVICII SI ACTIVITATI 34 4.814.160
330208 Venituri din prestari serv 35 12.780
330224 Taxe din activitati cadastrale si agricultura+ servicii 36 1.380
330228 Venituri din recuperarea chelt. 37 0
330250 Alte venituri din prest serv si alte activitati 38 4.800.000
3402 VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE,ELIBERARI PERMISE 39 3.720

340202 Taxe extrajudiciare de timbru 40 0
340250 Alte venituri din taxe administrative 41 3720
3502 AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI 42 593.560
350201 Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale 43 593.560
350203 Incasari din valorificarea bunurilor 44 0
350250 Alte venituri 45 0
3602 DIVERSE VENITURI 46 230.000
360205 Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitatile institutiilor publice 47 0
360206 Taxa speciale 48 0
360232 Sume provenite din finantarea anilor precedenti 49 0
360250 Alte venituri 50 230.000
3702 TRANSFERURI VOLUNTARE ALTELE DECAT SUBVENTIILE 51 6.000
370201 Donatii si sponsorizari 52 6000
370203 Varsaminte din sectiunea de functionare pentru sectiunea de dezvoltare 53 0
370204 Varsaminte din sectiunea de functionare 54 0
390002 II Venituri din capital 55 207.660
3902 VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI 56 207.660
390201 Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiei publice 57 90
390203 Venituri din vanzarea locuintelor construite din fodurile statului 58 0
390207 Venituri din vanz unor bunuri din  dom. privat 59 207570
410002 IV Subventii 60 7.583.810
4202 SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT 61 7.583.810
420205 Subventii primite de bug local pt planuri si regulamente de urbanism 62 0
420220 Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii 

proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare 63 0
400228 Subventii primite din fondul de interventie la dispozitia 

guvernului pentru situatii de urgente 64 0
420233 Sprijin financiar pentru constituirea familiei conf L 396/2006 65 0
420234 Subvenţii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei 

cu lemne,carbuni,combustibili petrolieri 66 0
420236 Subventii pentru acordarea trusoului pt nou-nascuti 67 0
420240 Subventii de la bugetul statului catre bugetele  locale pentru 

realizarea obiectivelor de investitii in turism 68 0
420242 Sume primite de administratiile locale in cadrul programelor FEGA implementate de APIA 69 0
420265 Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala 70 5.592.700
420269 Subventii de la bugetul de stat catre bugetele  locale necesare sustinerii derularii 

proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare 2014-2020 71 1.991.110
4302 SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII 72 0
430204 Subventii  de la bug. Asig. Somaj 73 0
430208 Subventii primite de la Consiliul Judetean 74 0
4802 SUME PRIMITE DE LA UE/ALTI DONATORI IN CONTUL PLATILOR EFECTUATE SI 

PREFINANTARI AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 75 12.949.200
480201 Fond European de Dezvoltare Regionala 76 12.949.200
48020101 FEDR-sume primite in contul platilor efectuate in anul curent 77 12.949.200
48020102 FEDR-sume primite in contul platilor efectuate in ani anteriori 78 0
Excedent 2018   17.758.539

VENITURI

Capitol Denumire lei 2019
TOTAL BUGET CHELTUIELI  din care: 61.030.469

51.02 Autoritati publice 7.100.160
Cheltuieli  personal 51.02.10 5.950.000
Cheltuieli materiale si servicii 51.02.20 951.250
Alte transferuri 51.02.55 1.000
Alte cheltuieli 51.02.59 125.000
Achizitii licente 51.02.71 30.000
Achizitii calculatoare 51.02.71 30.000
Achizitie multifunctional 51.02.71 6000
Achizitie container modular 51.02.71 14000
Plati din anii precedenti 51.02.85 -7.090

54.02 Evidenta persoanelor 250.440
Cheltuieli  personal 54.02.10 226.000
Cheltuieli materiale si servicii 54.02.20 17.420
Achizitie echipament emitere carti electronice identitate 54.02.71 7.140
Plati din anii precedenti 54.02.85 -120

55.02 Alte activitati economice 1.040.000
Cheltuieli materiale si servicii 55.02.20 50.000
Alte cheltuieli financiare 55.02.30 990.000

61.02 Ordine publica-politie comunitara,pompieri 1.266.000
Cheltuieli personal 61.02.10 1.171.000
Cheltuieli materiale si servicii 61.02.20 90.800
Achizitie statie emisie receptie fixa 61.02.71 4.500
Plati din anii precedenti 61.02.85 -300

65.02 Invatamant 2.790.459
Cheltuieli personal (naveta cadre didactice) 65.02.10 80.000
Cheltuieli materiale si servicii 65.02.20 1.198.000
Ajutoare sociale -CES 65.02.57 130.000
Alte cheltuieli-burse 65.02.59 80.000
Reabilitare spatii multifunctionale Scoala nr. 1 si Scoala nr. 3 Rasnov 65.02.71 146.459
Reabilitare termica a Gradinitei nr.1 Rasnov (3A- Romacril) 65.02.71 3.000
Alte cheltuieli financiare 65.02.81 1.153.000

66.02 Sanatate 1.472.500
Cheltuieli materiale si servicii 66.02.20 135.000
DALI  pentru modernizare cladire policlinica 66.02.71 165.000
Refacere acoperis cu modificare pod in spatii cu destinatie de cabinete ambulatorii 66.02.71 1.150.000
PT si executie renominalizare debit instalatie gaz policlinica 66.02.71 30.000
Plati din anii precedenti 66.02.85 -7.500

67.02 Cultura, recreere si religie 21.488.250
Cheltuieli personal 67.02.10 181.500
Cheltuieli materiale si servicii 67.02.20 1.786.500
Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile postaderare 
"Restaurarea, conservarea si valorificarea durabila a cetatii Rasnov 
(incinta de vest) si crearea infrastructurii conexe" 67.02.58 16.709.750
Alte cheltuieli-Asociatii si fundatii 67.02.59 2.167.000
SF muzeu "Prima scoala Romaneasca Rasnov" 67.02.71 35.000
DALI modernizare stadion fotbal Valea Cetatii 67.02.71 75.000
DALI  stadion fotbal str. Predeal 67.02.71 30.000
SF dezvoltare infrastructura agrement cultural, sportiv, 
transport urban prin amenajare piste de biciclete 67.02.71 125.000
P.T + executie amenajare parcuri Oras Rasnov 67.02.71 155.000
Proiectare pentru amenajare parcuri si zone recreative in Oras Rasnov 67.02.71 70.000
SF Teatru de vara Valea Cetatii 67.02.71 47.000
P.T +executie  casute suveniruri Valea Cetatii 67.02.71 60.000
Actualizare SF agrement sportiv Valea Carbunarii-Skate Park 67.02.71 50.000
Plati din anii precedenti 67.02.85 -3.500

68.02 Asistenta sociala                                              68.02 2.482.000
Cheltuieli personal 68.02.10 1.123.000
Cheltuieli materiale si servicii 68.02.20 14.000
Ajutoare sociale 68.02.57 1.345.290
Plati din anii precedenti 68.02.85 -290

70.02 Locuinte, servicii  si dezv. publica 13.866.200
Cheltuieli personal 70.02.10 100.000
Cheltuieli materiale si servicii 70.02.20 803.430
PT si executie lucrari de modernizare retele de  iluminat public pe str. I. L. Caragiale 70.02.71 681.000
PT si executie reglementare electrica pe str. I. L. Caragiale 70.02.71 1.413.000
P.T si executie reglementare electrica   in cartier Chimica 70.02.71 242.000
P.T si executie iluminat public   in cartier Chimica 70.02.71 752.000

P.T si executie reglementare electrica pe str. Republicii 70.02.71 366.000
P.T si executie iluminat public pe str. Republicii 70.02.71 190.000
P.T si executie iluminat public pe str. Libertatii  70.02.71 147.500
P.T si executie iluminat public pe str. Glajerie 70.02.71 328.500
P.T si executie iluminat public pe str. Narciselor 70.02.71 244.500
P.T si executie iluminat public   in cartier Florilor 70.02.71 521.500
P.T si executie pentru iluminat public str. 1 Mai 70.02.71 29.000
P.T si executie iluminat public pe str. Crizantemelor 70.02.71 41.000
P.T si executie iluminat public pe str. Brazilor 70.02.71 33.000
PT si executie reglementare str. Brazilor, Izvorului, Armata Romana 70.02.71 48.000
P.T si executie iluminat public DN 73 intrare-iesire 70.02.71 80000
P.T si executie reglementare retele electrice DN 73 intrare-iesire 70.02.71 24000
P.T si executie iluminat public pe str. Izvor (Armata Romana-Centru Nord) 70.02.71 28000
P.T si executie iluminat public pe str. Armata Romana 70.02.71 29.000
P.T si executie iluminat public pe str. Vulturului 70.02.71 19.000
P.T si executie iluminat public pe str. Teilor 70.02.71 45.000
P.T si executie iluminat public pe str. Izvor (Armata Romana-Ghiocelului) 70.02.71 37.000
PT si executie reglementare retele electrice str. Izvor 
(Armata Romana-Ghiocelului), str. 1 Mai, str. Vulturului, str. Teilor 70.02.71 48.000
PT pentru reglementare retele  electrice str. T. Vladimirescu, 
M. Eminescu, A. Vlaicu, M. Pop si Eroilor 70.02.71 30.000
DALI  pentru lucrari de.executie iluminat public 
si canalizatie curenti slabi str. Garii, DJ 101 si Cartier 1 si 2 70.02.71 30.000
DALI reglementare electrica str. T. Vladimirescu, M. Eminescu, A. Vlaicu, M. Pop si Eroilor 70.02.71 3.000
Intocmirea documentatiei pentru delegarea gestiunii sistemului de iluminat public 70.02.71 17000
Actualizare PT sistem de supraveghere video in oras Rasnov 70.02.71 55.000
Executie  si modernizare locuri de parcare str. Teiului 70.02.71 195.000
Revizuire P.T  amenajare parcare DN 1E Valea Cetatii Oras Rasnov 70.02.71 85.000
SF parcare etajata Valea Cetatii 70.02.71 49.700
Actualizare /Revizuire  Plan Urbanistic General oras Rasnov 70.02.71 100.000
Intocmire PUZ -zona centrala Rasnov 70.02.71 70.000
Reabilitare  sistemului de alimentare cu apa de la Sursa Cheile Rasnoavei si 
extinderea retelei de canalizare in orasul Rasnov, jud. Brasov 70.02.71 6.310.000
S.F adapost temporar animale confiscate de pe domeniul public 70.02.71 10.000
P.T si executie  adapost temporar animale confiscate de pe domeniul public 70.02.71 35.000
Lucrari de reparatii "Proiect integrat de reactualizare si modernizare urbana Centrul Istoric" 70.02.71 300.000
Amenajare parcare DN 1E Valea Cetatii Oras Rasnov 70.02.71 300.000
Studiu de oportunitate-documentatii necesare infiintarii serv. 
Public de alimentare cu apa si canalizare al Orasului Rasnov 70.02.71 30.000
Plati din anii precedenti 70.02.85 -3.930

74.02 MEDIU SI APE 3.400.660
Cheltuieli materiale si servicii 74.02.20 1.000.000
Subventii 74.02.40 110.000
Transferuri 74.02.55 110.000
Colector ape pluviale pe strazile I. Slavici, A. Sahia si Uzinei, orasul Rasnov, judetul Brasov 74.02.71 600.000
Proiectare si executie canalizare pluviala pe str. I. L. Caragiale 74.02.71 350.000
Executie canalizare pluviala Cartier Florilor 74.02.71 270.000
SF pentru executarea unei instalatii flotante de selectare a gunoaielor pe paraul Ghimbasel 74.02.71 20.000
PT si executie instalatie flotanta de selectare a gunoaielor pe paraul Ghimbasel 74.02.71 46.660
P.T si executie canalizare menajera strada Predeal 74.02.71 380.000
P.T si executie canalizare pluviala strada 1 Mai 74.02.71 15.000
P.T si executie canalizare pluviala strada Brazilor 74.02.71 7.000
P.T si executie canalizare pluviala strada Crizantemelor 74.02.71 10.000
Studiu de oportunitate-documentatii necesare infiintarii serv. de salubrizare al Orasului Rasnov 74.02.71 30.000
Alte cheltuieli financiare 74.02.81 452.000

83.02 Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare 83.02 72.800
Cheltuieli materiale si servicii 83.02.20 72.800

84.02 Transporturi si comunicatii 5.680.000
Cheltuieli materiale si servicii 84.02.20 500.000
Sistematizare cartier Florilor 84.02.71 700.000
Sistematizare cartier ISR 84.02.71 330.000
Lucrari de executie acces proprietati DJ 101 84.02.71 350.000
Proiectare si executie modernizare str. I.L. Caragiale 84.02.71 2.000.000
Lucrari de modernizare drum Valea Lunga 84.02.71 1.200.000
DALI modernizare str. Armata Romana 84.02.71 5.000
Proiectare si executie modernizare str. 1 Mai 84.02.71 20.000
Proiectare si executie modernizare str. Brazilor 84.02.71 10.000
Proiectare si executie modernizare str. Crizantemelor 84.02.71 15.000
Alte cheltuieli financiare 84.02.81 550.000

87.02 Alte actiuni economice 121.000
Alte transferuri 87.02.55 121.000

Bugetul orașului Râșnov pentru anul 2019 

CHELTUIELI
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VEȘTI PROASTE DE LA GUVERN

A intrat în evaluare proiectul de
modernizare a iluminatului public
în două cartiere. Celelalte cereri
de finanţare sunt în procesare

Încă de anul trecut, Primăria Râșnov a
depus mai multe dosare la Agenţia de Dez-
voltare Regională (ADR) Centru pentru
obţinerea unor finanţări europene. Acum, au

început să vină și răspunsurile. Astfel, primarul
Râșnovului, Liviu Butnariu, a anunţat că „am
primit o adresă de la ADR Centru, prin care am
fost anunţaţi că a intrat în evaluare proiectul
de eficientizare a iluminatului public în două
cartiere de case. Cererea de finanţare a fost
depusă în luna octombrie a anului trecut, iar
adresa din partea ADR Centru a fost primită în
7 mai, după ce au fost efectuate verificările
preliminare”. Proiectul presupune moderniza-
rea iluminatului public și amenajarea reţelelor

subterane pentru 22 de străzi din oraș, respec-
tiv Mihai Eminescu, Eroilor, Panduri, Aurel
Vlaicu, Mihail Sadoveanu, Postăvarului, Alecu
Russo, Tudor Vladimirescu, Mișu Pop,
Alexandru Sahia, Glăjăriei (DJ 101), Ana
Ipătescu, Primăverii, Ioan Slavici, Barbu
Delavrancea, Heliade Rădulescu, Alexandru
Vlahuţă, Vasile Alecsandri, George Topârceanu,
Zaharia Stancu și Gării. 

Acesta este numai unul dintre proiectele pen-
tru care administraţia locală a depus o cerere de

finanţare europeană. În evaluare este și proiectul
referitor la amenajarea zonei de evenimente din
Valea Cetăţii. Au mai fost depuse în vederea
obţinerii finanţărilor europene dosarele și pentru
reabilitarea Casei de Cultură sau construirea
creșei din localitate. 

Accesarea banilor europeni este o prioritate
pentru Primăria Râșnov, în special pentru
proiectele de mare anvergură și cu valori mari,
pentru care finanţarea de la bugetul local ar fi
aproape imposibilă.  

VEȘTI BUNE DE LA ADR CENTRU 

Votat recent de Consiliul Local, după ce
bugetul de stat a fost aprobat cu mare întârziere,
bugetul local al Râșnovului pe anul 2019 este
unul de austeritate, cel puţin în ceea ce privește
cheltuielile de funcţionare - finanţate din veni-
turile proprii ale orașului și din cotele defalcate
din impozite, repartizate localităţii de către
Guvern. Cheltuielile de dezvoltare nu au scăzut
faţă de anii precedenţi, acestea fiind însă
susţinute de fondurile atrase strict pe proiecte cu
destinaţia de investiţii. 

Astfel, pentru anul 2019, la bugetul local sunt
estimate venituri totale în valoare de 43.271.930
lei și cheltuieli totale în cuantum de 61.030.469
lei, balanţa între venituri și cheltuieli fiind echili-
brată din excedentul bugetar din 2018, în cuan-
tum de 17.758.539 lei. 

În ceea ce privește secţiunea de dezvoltare,
din care sunt finanţate investiţiile, cheltuielile
totale sunt estimate la 38.499.209 lei, iar cele  de
funcţionare sunt estimate la 22.531.260 lei. 

Alocările de la bugetul 
de stat: trend descendent 
în ultimii trei ani 
De la bugetul de stat, anul acesta, Râșnovului

i-au fost repartizate sume mai mici faţă de anii
anteriori. „Anul acesta avem un buget de auste-
ritate, cel puţin în ceea ce privește funcţionarea.
Spre exemplu, în  momentul în care, de la buge-
tul de stat, ne-au repartizat cotele defalcate din
impozitul pe venit, am constatat că am primit
puţin peste 5,5 milioane lei. Comparativ, în 2018,
din aceeași sursă, am primit 6 milioane de lei, la
jumătate aproape faţă de suma din 2017 - ulti-
mul an de dinaintea «revoluţiei fiscale» care a
schimbat algoritmul de repartizare a cotelor
defalcate către localităţi din impozitele virate la
București de pe plan local”, a declarat primarul
Râșnovului, Liviu Butnariu. 

Concret, de la bugetul de stat, din cotele
defalcate din impozitul pe venit și profit, în anul
2017 la bugetul local a intrat suma de 11,054 mi-
lioane lei, în anul 2018 – 6,076 milioane lei, iar în
anul 2019 – 5,678 milioane lei. Din sumele defal-
cate din TVA, în anul 2017, la bugetul local al
Râșnovului a intrat suma de 12,228 milioane lei,
în anul 2018 – 2,767 milioane lei, iar în anul 2019
este prevăzută suma de 2,698 milioane lei.

În total, în 2019, comparativ cu 2017 s-au
„pierdut” intrări de 14,91 milioane de lei - alocări
de la bugetul de stat. Per total, bugetul Râșnovu-
lui este aproximativ la fel 2017 cu 2019, la fel și
veniturile proprii. Ce s-a pierdut de la Guvern,
s-a compensat cu veniturile din dezvoltare, adică
cu banii aduși de Primărie direct pe proiecte de
investiţii (UE sau alte surse).

Astfel, în condiţiile în care anul acesta, la
bugetul local al Râșnovului, „intrările” de la
bugetul de stat au scăzut comparativ cu anii
precedenţi, iar cheltuielile de funcţionare obliga-
torii, impuse tot de reglementări legale, au cres-
cut, primarul Liviu Butnariu a declarat că: „pur și
simplu, pe acest an, cheltuielile pentru
gospodărirea orașului, în care sunt incluse,

printre altele, cele pentru iluminat sau pentru
școli, sunt calculate la minimul necesar”. Pen-
tru salarii sunt alocate sumele pentru tot anul,
fiind respectată legislaţia în domeniu, la fel ca și
pentru alte drepturi sociale, în cuantumul pre-
văzut de reglementările în vigoare. Din bugetul
total al secţiunii de funcţionare, salariile repre-
zintă însă o mică parte. Mai exact, din peste 22,53
milioane lei, salariile reprezintă aproximativ 7
milioane lei. „În rest, banii trebuie folosiţi pentru
partea de gospodărire a orașului - deszăpezirea,
salubrizarea domeniului public, lucrările de
reparaţii și întreţinere a drumurilor și școlilor,
iluminatul, cheltuielile sociale, plata facturilor
etc”, a detaliat Liviu Butnariu. 

Ce sume sunt alocate pentru
cheltuielile de funcţionare 
Conform bugetului aprobat de Consiliul

Local Râșnov, din bugetul total al secţiunii de
funcţionare, printre altele, „Învăţământul” bene-
ficiază de o alocare de 2,641 milioane lei, „Sănă-

tatea” - de 127.000 lei, iar „Asistenţa socială” -
2,482 milioane lei. Pentru capitolul „Cultură,
recreere și religie” este alocată suma de 4,131
milioane lei, pentru „Mediu și Ape” – 1,562 mili-
oane lei, iar pentru „Transporturi și comunicaţii”
– 1,050 milioane lei.   

Atragerea fondurilor
europene, o strategie 
de succes pentru 
Primăria Râșnov
În ceea ce privește secţiunea de dezvoltare,

primarul Râșnovului a precizat că sumele nece-
sare sunt asigurate din alte surse bugetare decât
bugetul de stat și venituri proprii, astfel că, din
fericire, și în 2019 vor continua investiţiile.
„Bugetul total pentru secţiunea de dezvoltare
este de 38,499 milioane lei. Din fonduri europene
avem cei 16 milioane de lei pentru restaurarea
Cetăţii, proiect care va intra în scurt timp în
etapa de execuţie a lucrărilor. De asemenea, mai

avem 6 milioane lei, obţinuţi prin Programul
Naţional de Dezvoltare Locală, pentru lucrări
incluse în proiectul de extindere și modernizare
a reţelei de apă, investiţie pentru care avem
desemnat constructorul și urmează etapa de
lucrări. Totodată, mai avem excedentul de anul
trecut, peste 10 milioane direcţionaţi către
investiţii. În jur de 4 milioane de lei reprezintă
costul lucrărilor la reţelele de iluminat și elec-
tricitate. De asemenea, mai sunt lucrări la infra-
structura rutieră (printre care la str. I. L. Cara-
giale și la drumul «Valea Lungă», cu o valoare
totală de peste 3 milioane de lei), așa că au mai
rămas câteva sute de mii de lei pentru alte
proiecte”, a declarat Butnariu. 

Investiţii multianuale 
pentru lucrări ce ar putea 
fi realizate în câteva luni  
Bugetul de austeritate din acest an a deter-

minat Primăria Râșnov să regândească toată
strategia de investiţii. Mai exact, primarul Liviu
Butnariu a precizat că: „multe dintre lucrările
pe care le-am putea termina anul acesta, le-am
planificat să fie multianuale. Practic, am inclus
în bugetul pentru 2019 o finanţare minimă,
pentru a nu bloca proiectele - ca să ţinem
obiectivele de investiţii «deschise». De exem-
plu, pentru un proiect estimat la un milion de
lei - valoare stabilită prin studiu de fezabilitate,
bugetăm în acest an numai partea de
proiectare, care poate fi de câteva zeci de mii de
lei. Ideea este ca măcar să începem proiectele.
Altfel, nu ai nici o șansă să faci mai mult.
Important este să prindem în buget o investiţie
pentru ca apoi să putem aloca alte fonduri.
Sunt investiţii care pot fi demarate oricând,
dacă găsim surse de finanţare. Am aplicat și
vom valorifica în continuare orice oportunitate
de finanţare oferită din alte surse, UE sau
guvernamentale”. 

De exemplu, în bugetul local pe anul aces-
ta, pentru realizarea iluminatului public de pe
strada Crizantemelor, un proiect cu o valoare
estimată prin SF la 661.400 lei, este alocată
suma de 41.000 lei, pentru elaborarea proiectu-
lui tehnic. De asemenea, pentru realizarea ilu-
minatului public pe strada 1 Mai (investiţie esti-
mată la 521.670 lei), în bugetul local pe anul
2019 este alocată suma de 29.000 lei. O altă
investiţie mare, realizarea iluminatului public
pe strada Brazilor (estimată la 545.380 lei), are
prevăzută, în bugetul pe anul acesta, suma de
33.000 lei, pentru elaborarea proiectului
tehnic. În total, numai pentru investiţii în ilu-
minatul public și reţelele de alimentare cu elec-
trică, necesarul ar fi de 20,721 milioane lei,
sumă ce nu poate fi asigurată. 

De altfel, în ultima perioadă, dinspre Guver-
nul României au fost transmise semnale că se vor
deschide noi surse de finanţare prin PNDL 3 sau
Fondul de Dezvoltare și Investiţii, dar deocam-
dată sunt doar promisiuni, deși suntem la jumă-
tatea anului.  În atenţie permanentă rămân și
fondurile UE.

Bugetul anului 2019, unul de austeritate

2017 2019 Evoluţie
Sume defalcate din TVA 12.228.802 2.698.000 - 77,94%
Cote si sume defalcate 
din impozitul pe venit si profit 11.054.856 5.678.000 - 48,64%
Total 23.283.658 8.376.000 - 64,03%

2017 2019 Evoluţie
Total 3.287.646 20.740.670 + 630,87%
Notă: An reper 2017 - ultimul an de dinaintea „Revoluţiei fiscale”, care a schimbat 
algoritmul de alocare a banilor de la Guvern către bugetele locale

BANI REPARTIZAŢI DE LA GUVERN - din impozitele plătite la Râșnov

VENITURI PENTRU DEZVOLTARE - din fonduri atrase pe proiecte 
de investiţii - UE și alte surse, altele decât venituri proprii

Dezvoltarea Râșnovului, „salvată” de fondurile atrase 
de la Uniunea Europeană sau prin proiecte depuse de 
Primărie pe alte linii de finanţare pentru investiţii 
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Început de mulţi ani, procesul de retrocedare
a terenurilor agricole și forestiere către cetăţenii
care și-au pierdut pământurile în timpul naţio-
nalizării este departe de a se fi încheiat. Practic,
autorităţile locale lucrează și acum la planuri
parcelare, iar asta nu din cauza primăriilor, ci a
procedurilor extrem de greoaie și consumatoare
de timp. Nici Râșnovul nu a fost ocolit de aceste
probleme, șefa Biroului Agricol din cadrul
Primăriei staţiunii, Andreea Nechifor, afirmând
că, potrivit Ordinului nr. 700 din 2014, al direc-
torului Agenţiei Naţionale de Cadastru și Publici-
tate Imobiliară (OCPI), pentru elaborarea pla-
nurilor parcelare (etapă a procedurii de
împroprietărire) este nevoie de o declaraţie a pro-
prietarului, în care acesta să își dea acordul pen-
tru datele cuprinse în document. „Aceste decla-
raţii se obţin cu mare greutate, pentru că sunt
proprietari care nu vin. Unii dintre ei nu sunt de
găsit, chiar dacă figurează cu aceeași adresă în
evidenţele Primăriei. Alţii, pur și simplu nu vor
să vină”, a declarat Nechifor. 

Elaborarea planului parcelar este o proce-
dură care, obligatoriu, trebuie finalizată cu acord
unanim din partea tuturor proprietarilor aron-
daţi. De abia după această etapă comună se pot
face procedurile individuale, lot-proprietar.

Trei planuri parcelare, 
finalizate recent: Runc,
Podul Glambocului, 
Poiana Velicanului
Recent au fost finalizate trei planuri parce-

lare, care au fost recepţionate deja de OCPI
Brașov, iar altele sunt în lucru. Astfel, au fost
recepţionate planurile parcelare pentru zonele
Runc, Podul Glambocului și Poiana Velicanului. 

Luni întregi au derulat procedurile, iar acest
lucru a fost posibil și datorită implicării directe a
proprietarilor din aceste zone.

Planul parcelar din zona Runc a fost întocmit
pentru o suprafaţă totală de 119,64 hectare, din
care, pentru suprafaţa de 60,90 ha, au fost elibe-
rate 55 de titluri de proprietate în favoarea per-
soanelor cărora li s-a reconstituit dreptul de pro-
prietate, în temeiul Legii Fondului Funciar. 

Planul parcelar din zona Glambocului a fost
întocmit pentru o suprafaţă totală de 48 ha, din
care pentru suprafaţa de 27,06 ha au fost eliberate
20 de titluri de proprietate. 

Planul parcelar din zona Poiana Velicanului a
fost întocmit pentru o suprafaţă totală de 38,14
ha, din care pentru 24,37 ha au fost eliberate 6
titluri de proprietate. 

„Terenurile pentru care au fost eliberate
titlurile de proprietate au fost înscrise în Cartea
Funciară, adică au fost intabulate pe cheltuiala
primăriei, din fonduri accesate printr-un proiect
naţional derulat prin Agenţia Naţională de
Cadastru și Publicitate Imobiliară, respectiv Ofi-
ciul de la Brașov, cu fonduri europene. Prin
urmare, proprietarii nu vor mai fi puși în situaţia
de a merge pe la alte instituţii pentru intabularea
acestora și, automat, nu vor cheltui sume supli-
mentare”, a explicat primarul Râșnovului, Liviu
Butnariu. 

Proprietarii din două zone
vor fi chemaţi pentru 
elaborarea fișei de imobil 
Andreea Nechifor a mai precizat că, în această

perioadă, se lucrează la cadastrul general pentru
Valea lui Dobre și Piscul lui Iepure, pe suprafaţa
totală de teren de aproximativ 330 de hectare,
finanţarea fiind asigurată tot prin parteneriatul
Primărie - Oficiul de Cadastru și Publicitate Imo-
biliară (OCPI) Brașov, cu fonduri europene. „Pro-
prietarii vor fi chemaţi pentru elaborarea fișei
imobilului”, a anunţat șeful Biroului Agricol. 

Dacă în cazul cadastrului general pentru

terenurile din extravilan, realizat de OCPI Brașov,
în parteneriat cu Primăria Râșnov, finanţarea este
asigurată din bani europeni, intabularea terenu-
rilor din intravilan nu se plătește de către OCPI. 

Oportunitate 
pentru moștenitori? 
Totodată, reprezentanta Biroului Agricol a

precizat că, potrivit noilor reglementări legale, în
baza unui protocol încheiat între OCPI și Camera
Notarilor Publici, se pot face și succesiunile. Aces-
te proceduri se fac în baza cadastrului general.
Pentru un teren pentru care există un titlu de
proprietate, înscrierea în Cartea Funciară se face
pe defunct (care se regăsea în acte – n.r.). „Noi
avem aceste fișe ale imobilului, în care se
menţionează că proprietarul este decedat. Se
atașează certificatul de deces și, după ce este
emis extrasul de Carte Funciară, după un ter-
men, moștenitorii vor trebui să rezolve succe-
siunea printr-un cabinet notarial, iar costurile
aferente vor fi suportate de Oficiul de Cadastru.
Practic, oamenii nu trebuie să meargă la
primărie, ci la un notar sau să ceară informaţii
suplimentare la OCPI Brașov”, a încheiat
Andreea Nechifor. 

Proprietarii de terenuri, așteptaţi să dea declaraţii pentru 
planurile parcelare. Fără ele, nu se fac titlurile de proprietate
Unii nu vor să meargă la Primărie, alţii nu sunt de găsit

Autorităţile locale au obţinut
acordul de donaţie de la 
proprietari pentru terenurile
necesare amenajării de trotuare
pe marginea DN 73 și 
introducerii iluminatului public

Având în vedere că Râșnovul se extinde,
edilii locali au decis ca, de la bugetul local, să
amenajeze trotuarele de la intrarea în staţiune,
pe DN 73, dinspre Brașov. În acest sens, s-au
purtat mai multe discuţii cu proprietarii de
terenuri din zonă, li s-a explicat necesitatea
investiţiei, iar aceștia au fost de acord să cedeze
terenurile necesare acestor lucrări. 

„Vrem să amenajăm trotuare pe marginea
drumului și să realizăm iluminatul public pe
sectorul de drum cuprins între terenul acoperit

de fotbal până la calea ferată. Toţi cei 11 pro-
prietari care au terenuri acolo au fost de acord
să ne cedeze suprafeţele necesare. Este vorba
de fâșii cu lăţimi de 6 metri, pentru că vrem să
facem un aliniament drept”, a declarat pri-
marul Liviu Butnariu. 

PUZ unitar pentru 
întreaga zonă
Pe lângă discuţiile legate de cedarea

terenurilor, primarul Râșnovului a amintit că
pentru zona respectivă, unde urmează a se dez-
volta mai multe proiecte imobiliare, le-a solicitat
tuturor investitorilor să elaboreze un singur Plan
Urbanistic Zonal. „Acest PUZ va conţine regle-
mentări unitare în ceea ce privește construcţiile.
Nu se vor mai realiza astfel de documente pentru
fiecare teren în parte. În acest mod ne vom
asigura că zona se dezvoltă coerent”, a explicat
Liviu Butnariu. 

Intrarea în Râșnov dinspre Brașov, resistematizată

Parcarea de pe strada Teiului
Începute în 3 aprilie, lucrările la parcarea

de pe strada Teiului, la Promenadă, au fost ter-
minate zilele trecute, mai repede decât ter-
menul estimat iniţial, care era de două luni. În
noua parcare au fost amenajate 42 de  locuri

pentru autovehicule, dintre care două pentru
mașinile folosite de persoanele cu dizabilităţi.
Pe lângă parcarea propriu-zisă, aici au fost
realizate și un sistem modern de captare a
apelor pluviale, precum și un trotuar, cu o
lungime de 70 de metri. 

Primele lucrări din 2019, deja finalizate
Trotuarul care face legătura
între centrul orașului si 
parcarea de pe Valea Cetăţii
În această primăvară au fost realizate mai

multe lucrări solicitate de cetăţeni: „Au fost ame-
najate trotuare pe strada Izvorului și pe Valea
Cetăţii, pe un segment pe care nu erau astfel de
amenajări”, a precizat primarul Liviu Butnariu. 

Lucrările la trotuarul de pe Valea Cetăţii
au fost finalizate pe 10 mai, zona pietonală
făcând legătura între centrul orașului și par-
carea de pe Valea Cetăţii. Acesta a fost amena-
jat pe partea stângă a drumului cum se urca
spre Poiana Brașov. Trotuarul a fost făcut de la
zero, iar acum pietonii pot circula în 
siguranţă, fără a mai fi nevoiţi să se ferească 
de mașini.
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Drumul „Valea Lungă”, 
mai accesibil pentru turiști 
Investiţia, în valoare de un milion de lei, este asigurată de la bugetul local 

După ce în perioada 2008-2009, Primăria Râșnov a finalizat primul proiect pentru construcţia
de drumuri forestiere, în valoare de un milion de euro, bani europeni cu care s-au construit 7,5 km
de drum între Valea Glăjeriei și Cabana Diham, anul acesta, un alt drum va fi modernizat, pentru a
deveni mai accesibil pentru turiștii care iubesc muntele. 

Este vorba despre drumul Valea Lungă, care se află în prelungirea Cheilor Râșnoavei și asigură
accesul la observatorul de urși amenajat de către pădurarii râșnoveni și care în perioada următoare,
va intra în lucrări de reabilitare. Drumul traversează o zonă mirifică, cu peisaje spectaculoase, astfel
că amatorii de drumeţii vor putea utiliza acest nou traseu pentru a ajunge la poteci. Contractul de
lucrări a fost adjudecat de către firma brașoveană Fincodrum, iar valoarea totală a investiţiei este de
1.099.636 lei, inclusiv TVA. Finanţarea este asigurată de la bugetul local. 

Constructorul trebuie să acorde o garanţie de doi ani pentru proiectul executat, iar lucrările ar
urma să se deruleze pe o perioadă de trei luni. 

Conform contractului, pe un segment de 2,2 km, după ce va a fi refăcută infrastructura din pia-
tră, va fi turnat covor asfaltic. Totodată, vor fi realizate și amenajări pentru captarea apelor pluviale
(podeţe, șanţuri de scurgere). 

Primăria Râșnov a refăcut în urmă cu câţiva ani și drumurile forestiere din zona Cheilor
Râșnoavei, cu fonduri obţinute de la Uniunea Europeană, astfel încât să existe o mai mare accesibi-
litate și către zona special amenajată pentru grătare.

Strada I. L. Caragiale intră într-un amplu
proiect de modernizare, ce presupune atât lucrări
la reţele, cât și la infrastructura rutieră. Practic, a
declarat primarul Râșnovului, Liviu Butnariu,
„pe această stradă se vor efectua lucrări de la A
la Z, incluse în trei contracte. Astfel, prin proiec-
tul finanţat prin Programul Naţional de Dez-
voltare Locală (PNDL), se vor realiza lucrări la
reţeaua de alimentare cu apă, aceste intervenţii
fiind primele care se vor efectua. De asemenea,
vor fi realizate și lucrări la iluminatul public și
la reţeaua de alimentare cu energie electrică.
În următoarea etapă va fi amenajată
canalizarea pluvială, iar în ultima fază, strada
va fi reasfaltată”.

Pentru realizarea lucrărilor la sistemul de ilu-
minat și la reţeaua de alimentare cu energie elec-
trică a gospodăriilor, de la bugetul local este alo-
cată suma totală de 1891.605 lei, cu tot cu TVA. 

În ceea ce privește lucrările la canalizarea
pluvială și cele de reabilitare a străzii, valoarea to-
tală a contractului, încheiat cu firma SC
Fincodrum SA, este de 3.854.917 lei, cu tot cu
TVA. Din această sumă, 1.514.158 lei, fără TVA,

(1.801.848 lei cu tot cu TVA) este valoarea
lucrărilor de modernizare a străzii, iar 237.482
lei, fără TVA (282.603 lei cu tot cu TVA) este va-
loarea lucrărilor la canalizarea pluvială. 

Vechile șantiere 
au afectat strada 
Lungimea totală a străzii este de 1,26 km, iar

pe unele porţiuni, lucrările la reţeaua de
canalizare, realizate anii trecuţi, au afectat
suprafaţa carosabilă. De asemenea, potrivit exper-
tizelor tehnice realizate de reprezentanţii
Primăriei Râșnov, segmentul cuprins între imo-
bilele de la numerele 179 și 217, pe o lungime de
380 m, este impropriu traficului auto, circulaţia
făcându-se anevoios. 

În ceea ce privește captarea apelor pluviale,
pe segmentul cuprins între intersecţia cu strada
Cetăţii și sensul giratoriu de la intersecţia cu stra-
da Tudor Vladimirescu, apele pluviale sunt pre-
luate de șanţuri amenajate pe marginea străzii,
însă acestea sunt degradate. Pe segmentul
cuprins între imobilele de la numerele 179 și 217
nu există sistem de captare a apelor pluviale. 

Obiectiv 2019: Strada I. L. Caragiale, 
modernizată de „la A la Z”
Întâi apa și iluminatul, apoi canalizarea pluvială și reasfaltarea 

Scandalagii, șoferi care 
circulă ilegal, acte de 
vandalism - depistate automat

Râșnovul va avea un sistem de supraveghere
video de ultimă generaţie. În bugetul local pe
anul acesta este prevăzută suma de 55.000 lei
pentru actualizarea proiectului tehnic aferent
sistemului de supraveghere video în orașul
Râșnov. „E un proiect pe care-l dorim pentru
oraș de mai mult timp, nu l-am implementat
până acum pentru că, în loc de beneficii ime-
diate, am mizat pe utilitate sporită pe termen
lung. În timp, tehnologia a evaluat, astfel că vom
face o actualizare a întregului proiect”, a declarat
primarul Râșnovului, Liviu Butnariu. Pe lângă o
performanţă sporită a echipamentelor, noul sis-
tem de supraveghere va dispune și de softuri de
ultimă generaţie, cu ajutorul cărora, spre exem-
plu, vor putea fi identificaţi scandalagii, dar și
mașinile de mare tonaj, dacă acestea circulă ile-
gal pe anumite străzi. 

„În baza plăcuţelor emise de Registrul Auto
Român, vom putea identifica mașinile de mare
tonaj care circulă pe străzi. Softul va face
automat o interogare a bazei de date a
Primăriei cu permisele de liberă trecere acor-
date (număr de mașină, traseu aprobat, tonaj),
iar în momentul în care se identifică o abatere,
la dispecerat se generează o alertă, iar echipa-
jele Poliţiei Locale vor merge de urgenţă pentru
a verifica situaţia în teren. În acest mod, putem
fi eficienţi în ceea ce privește identificarea
mașinilor care circulă fără permise de liberă
trecere. De asemenea, tot prin intermediul
acestui sistem vom putea identifica mașinile

parcate ilegal și alte nereguli din trafic”, a expli-
cat primarul. 

Totodată, prin acest proiect vor fi amplasate
camere de luat vederi în zonele cu risc ridicat de
producere a unor incidente. În baza filmărilor,
softurile vor permite recunoașterea facială și
numărarea persoanelor. Deocamdată, nu a fost
stabilită o listă a amplasamentelor unde urmează
a fi montate camerele de supraveghere, însă, cel
puţin în ceea ce privește zonele cu risc mare de
apariţie a unor incidente, edilii locali iau în con-
siderare centrul orașului sau Baza Olimpică de
sărituri cu schiurile, chiar localuri cu „istoric” în
producerea de evenimente legate de tulburarea
liniștii publice. O analiză de risc va fi făcută
împreună cu Poliţia Naţională și Poliţia Locală,
iar o decizie va fi luată ulterior.

Un alt exemplu asupra noilor facilităţi pe
care Primăria le are în vedere este cel legat de
problema păstrării curăţeniei în oraș. Camere
video se vor instala la ghenele comune de gunoi,
iar dacă o persoană e identificată ca staţionând
în acea arie mai mult de 10 - 15 minute, se va
emite în dispecerat, la Poliţia Locală, o alertă de
posibil caz de vandalism (altfel spus, persoane
care răscolesc și împrăștie gunoaiele în căutare
de materiale valorificabile).

Aceste facilităţi de soft vin să completeze lista
de beneficii aduse de un sistem clasic de
supraveghere video, pentru că vor fi sute de
camere de supraveghere video, iar factorul uman
prezent în dispecerat nu le poate monitoriza pe
toate în timp real. Pachetul de softuri e mult mai
complex decât ce am exemplificat noi acum, prin
actualizarea proiectului tehnic urmând să se sta-
bilească ce anume se va achiziţiona, prin analiză
din prisma cost-beneficiu.

Sistem de supraveghere video
cu softuri de ultimă generaţie

Clădirea Primăriei din orașul nostru a intrat,
în această primăvară, în primele lucrări de
reparaţii, care au cuprins atât exteriorul, cât și
interiorul. Primăria Râșnov s-a mutat în noul
sediu în 2010, (cel mai modern sediu al adminis-
traţiei unui oraș la acea vreme, lucru rămas
neschimbat și până acum), iar de atunci nu a fost
făcută vreo intervenţie. Lucrările recente înseam-
nă reparaţia pereţilor exteriori, dar sunt zugrăvite
și toate încăperile din interior, fie că vorbim de
birouri, spaţii operative sau holuri.

„9 ani nu s-a făcut nicio intervenţie asupra
clădirii, acum se impunea, chiar și dacă vorbim
numai din punctul de vedere al igienizării. Toate
spaţiile sunt zugrăvite, plus mici reparaţii ce tre-
buiau făcute, lucrări de întreţinere”, a precizat
primarul Râșnovului, Liviu Butnariu.

Lucrările s-au desfășurat fără ca activitatea
Primăriei să fie întreruptă, cu o singură excepţie,
o jumătate de zi în care nu a funcţionat Serviciul
de Taxe și Impozite. Acest lucru a fost posibil pen-
tru că s-a lucrat și în weekend, iar întreruperea de
activitate a fost în prima parte a unei zile de luni.

Sediul Primăriei, la prima „revizie”

7 mai 2019, semnarea contractelor pentru modernizarea 
străzilor I. L. Caragiale și Valea Lungă.
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10 hectare de teren în flăcări, o casă și o magazie mistuite de foc, iar
alte 14 imobile afectate, 34 de persoane evacuate, dintre care 15 au

avut nevoie de echipele de salvare. Este bilanţul unei acţiuni a
SVSU Râșnov, ce a avut loc în data de 16 mai. Din fericire, a fost

vorba doar despre un exerciţiu de incendiu și salvare de la
înălţime, ce s-a desfășurat în Piaţa Unirii și la ascen-

sorul pe plan înclinat, care face legătura între cen-
trul staţiunii și Cetate.  

La exerciţiu, care s-a desfășurat pe par-
cursul a două ore, au participat echipa-

jele Serviciului Voluntar pentru
Situaţii de Urgenţă Râșnov, ISU

Brașov, angajaţii Asaltul
Cetăţii Râșnov și o

echipă de studenţi
din Franţa.

Pompierii din Râșnov
au dat „testul ISU”

Simulare de incendiu în centrul orașului, 
16 case și liftul către cetate, în flăcări

Sute de persoane au trecut, în prima
sâmbătă a lunii mai, pragul Caravanei
SMURD, prin care sunt organizate cursuri de
instruire pentru acordarea primului ajutor
în situaţii de urgenţă, la nivel naţional. Mici
sau mari, „învăţăceii” au asistat la cursuri și
au învăţat lucruri esenţiale pe care trebuie să
le aplice în situaţii de cutremure, incendii
sau inundaţii. Lecţia esenţială pe care au
învăţat-o a fost că, indiferent de situaţie, nu
trebuie să intre în panică.  

Caravana SMURD este, în fapt, un centru
mobil construit special pe structura unui
TIR. În acest centru, sala de școlarizare are o
capacitate de 40 de persoane și este dotat cu
toate echipamentele medicale și de prim aju-
tor, dispozitive portabile, inclusiv simula-
toare, ce permit instruirea eficientă a cursan-
ţilor în cele mai noi tehnici de acordare a
primului ajutor.

În judeţul Brașov, la această ediţie, Cara-
vana SMURD a mai ajuns la Făgăraș.

Caravana SMURD 
a poposit la Râșnov

De trei zile cu voie bună au avut parte
râșnovenii, în perioada 17 - 19 mai, când, în
Promenada Sisi, a fost organizat tradiţionalul
Maial. Evenimentul a debutat cu muzică de
promenadă, iar programul a inclus și
momente precum teatru de păpuși, recitaluri
de muzică populară, ușoară și folk.

Deși a plouat mult în zilele dinaintea
evenimentului, vremea a fost, până la urmă, de
partea organizatorilor, iar asta s-a văzut în
numărul mare de râșnoveni care au participat
la sărbătoarea câmpenească.

Obicei al sașilor din întreaga Transilvanie,
evenimentul era altădată organizat în cinstea
terminării anului școlar, fiind totodată și o
sărbătoare a gospodarilor din oraș. Tradiţia a
fost „reîmpământenită” de Primăria Râșnov și
Goscom Cetatea Râșnov, din anul 2012,
ajungând în prezent la cea de-a VIII-a ediţie în
„epoca modernă”. 

Tot ca obicei al ultimilor ani, Maialul
deschide seria manifestărilor din agenda
culturală de peste vară a „Orașului
Trandafirilor”.

Maialul a deschis seria 
manifestărilor de peste vară

Primul loc a fost ocupat 
de cadete (clasele I - IV) și
junioare (clasele V - VIII)

Pe 12 mai, echipa de cheerleading a Clubu-
lui Sportiv Olimpic Cetate Râșnov a participat
la Campionatul Naţional de Cheerleading, care
s-a desfășurat la Cluj Napoca.

Competiţia a reunit peste 1.000 de sportivi
care practică acest sport, iar copiii noștri au
reprezentat Râșnovul cu cinste, obţinând
primul loc la două categorii de vârstă, cadeţi
(clasele I - IV) și juniori (clasele V - VIII),
devenind astfel campioni naţionali.

„Sunt foarte mândră de evoluţia pe care
am avut-o ca echipă, într-un timp atât de
scurt. Gradul de dificultate este mai ridicat
la nivel de ţară, motiv pentru care și
numărul antrenamentelor noastre a crescut
faţă de anii anteriori, însă munca depusă și
perseverenţa ne-au clasat pe vârful podiu-

mului”, ne-a spus Luiza Nan, antrenoare a
echipei noastre de cheerleading, completată
de una dintre colegele ei, Andreea Laba:
„Pentru mine este o reală performanţă fap-
tul că numărul sportivilor din secţia noas-
tră crește de la an la an, ceea ce ne confir-
mă că cheerleading-ul este în ascensiune și
că pentru echipa noastră este mai mult
decât un sport”.

Această performanţă extraordinară a
echipei Râșnov Cheerleaders, adaugă alte două
cupe la vitrina deja plină de trofee existente,
însă cele trei antrenoare ale echipei nu își
doresc să se oprească aici.

„Eu cred că este foarte important să le
mulţumim tuturor celor care au făcut posibilă
această reușită: conducerea Clubului Sportiv,
părinţilor și copiilor, pentru că s-au implicat
în totalitate, au făcut sacrificii și ne-au susţi-
nut necondiţionat. Reușita noastră este rezul-
tatul muncii depuse de o întreagă familie”, a
precizat și antrenoarea Cassandra Goian.

O nouă performanţă deosebită
pentru echipa de cheerleading:
Titlu naţional la două 
categorii de vârstă
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În atenţia parohiilor 3, 4, și 5

În ziua de sâmbătă, 22 iunie, între orele
8.00 - 18.00, la cimitirul nostru, de pe strada
Eroilor nr. 1, se va desfășura o acţiune de veri-
ficare a situaţiei la zi cu privire la starea
mormintelor, precum și a evidenţei nominale
și contributive pe fiecare loc de veci. 

Pentru reglementarea unor probleme
apărute de-a lungul timpului – morminte
neîngrijite, incertitudini cu privire la titulari,
restanţe la contribuţie etc., dacă este cazul, vă
rugăm să participaţi la acţiune prin prezenţă
și certificare cu documente (contracte, cereri
aprobate, chitanţe etc.) a situaţiei existente la
data menţionată mai sus!

Fiecare participant este rugat, de aseme-
nea, să se poziţioneze în dreptul locului de veci
avut în concesiune, până la venirea consilie-
rilor desemnaţi pe aleea în cauză în vederea
luării la cunoștinţă a situaţiei mormintelor!

Cei care nu pot veni în data anunţată la
cimitir, pot lua legătura cu epitropii parohi-
ilor proprietare în fiecare zi de joi, între
orele 16.00 - 18.00, la oficiul parohial de pe
str. I. L. Caragiale nr. 129 (în curtea Bisericii
Sfântul Nicolae). 

Termenul limită este data de 31 iulie
2019.

În cazul situaţiilor rămase nerezolvate, fie
prin neprezentare, fie din alte cauze, se vor
aduce la cunoștinţă, prin publicaţia locală,
hotărârile parohiale luate în conformitate cu
Regulamentul cimitirelor din cuprinsul
B.O.R. și Legea cimitirelor.

Consiliile parohiilor Râșnov 1 și Râșnov 2

APEL CĂTRE 
CONCESIONARII
LOCURILOR DE 
VECI DIN CIMITIRUL
ORTODOX AL 
ORAȘULUI RÂȘNOV

� CEA MAI MARE VÂNĂTOARE DE
OUĂ. Pe 27 aprilie, în Piaţa Unirii din
Râșnov a avut loc cea mai mare vânătoare de
ouă - Easter Egg Hunt, ediţia a 4-a. Bineînţe-
les a fost vorba despre ouă de Paști umplute
cu bomboane, iar pentru cei mici nu au lipsit
un tobogan gonflabil, pictura pe faţă (face-
painting), Teatrul de Păpuși, muzica live și
multe alte surprize.

� ÎNVIEREA MICĂ, ÎN PIAŢA
UNIRII. Râșnovenii au participat, în număr
mare, în Piaţa Unirii, la slujba din prima zi de
Paște (28 aprilie), care a fost oficiată în aer
liber de către preoţii ortodocși de la parohiile
din Râșnov. Oficiată în toate bisericile, slujba
Vecerniei din prima zi de Paște se mai
numește și Învierea Mică. 

TRADIŢIILE DE PAȘTI
AU FOST RESPECTATE

În ziua sărbătorii Izvorului Tămăduirii, în
prima vineri după Paște, râșnovenii au luat
anul acesta agheasma mică de la Fântâna
Ilenei. Un obicei întrerupt, care a reunit din
nou comunitatea în jurul lui. 

„Povestea aceasta a unei fete, Ileana, care
s-a stins, iar părinţii i-au ridicat o troiţă, este
una binecunoscută în comunitate. Pe vre-
muri, se obișnuia ca slujba din Vinerea Lumi-
nată, prima vineri de după Paști, să aibă loc la
troiţă. Participau preoţi din Râșnov și
Sohodol. Obiceiul a fost întrerupt mai demult,
iar vorbind cu oamenii, am aflat că și l-ar dori
reluat. Astfel, am decis să ne organizăm

cumva în această idee”, ne-a spus pr. Cornel
Pușcariu, paroh al parohiei Râșnov I.

Astfel, pe 3 mai, slujba de sfinţire pentru
„agheasma mică” a avut loc la Fântâna Ilenei,
oficială de trei preoţi din oraș - părintele Dorin
Șerban, părintele Cornel Pușcariu și părintele
Daniel Giurgi, care au adunat în jurul lor câte-
va zeci de credincioși. „Ne dorim ca aceasta să
fie o sărbătoare a tuturor râșnovenilor, nu
doar a unei părţi dintre ei”, ne-a spus părintele
Pușcariu, potrivit căruia se dorește ca acest
eveniment să redevină o tradiţie a locului pen-
tru această zi. „A fost un prim pas, iar la anul
ne dorim să aducem mai multe îmbunătăţiri.

Vrem să facem reparaţii, să punem și o plat-
formă acolo și să aducem corturi, fie pentru a
ne adăposti de ploaie, fie de soare. Ne dorim să
vină cât mai mulţi râșnoveni la slujbă, iar apoi
să organizăm o agapă, la care fiecare să par-
ticipe cum poate. Aduce toată lumea câte ceva
și împărţim, bucurându-ne că ne suntem ală-
turi”, ne-a mai spus acesta. Sprijin va fi și din
partea autorităţilor locale, cum ar fi pe partea
de transport. „Orice iniţiativă venită din rân-
dul comunităţii o apreciem. Tradiţiile din
Râșnov nu le vrem uitate, la fel va fi și cu
tradiţia de la Fântâna Ilenei”, e garanţia dată
de primarul Liviu Butnariu.

Râșnovenii au revenit la Fântâna
Ilenei, de Izvorul Tămăduirii
Frumosul obicei al orașului din Vinerea Luminată a fost reluat

A fost mare sărbătoare, marţi, în 21 mai,
când credincioșii ortodocși îi cinstesc pe
Sfinţii Împăraţi Constantin și Elena. Pentru
o parte dintre râșnoveni, sărbătoarea este cu
atât mai importantă cu cât a fost și sărbă-
toare de hram pentru lăcașul de cult din
cartierul Florilor, Parohia Râșnov IV. Biserica
a fost neîncăpătoare pentru zecile de credin-
cioși care au participat la Sfânta Liturghie.
Conform tradiţiei, după slujba oficiată de
preoţii bisericii, credincioșii, dar și preoţi din
alte parohii au înconjurat biserica, iar din loc
în loc a fost citită Sfânta Evanghelie. Anul
acesta, icoana Sfinţilor Împăraţi, o tradiţie a

locului, a fost purtată de primarul Liviu But-
nariu și de Rareș Secăreanu, directorul
Goscom Cetatea Râșnov SA.

Sfinţii Mari Împăraţi și Întocmai cu
Apostolii, Constantin și mama sa, Elena, sunt
primii împăraţi creștini. Sfântul Constantin
cel Mare a dat libertate creștinismului într-o
epocă în care credinţa în Hristos era perse-
cutată (ianuarie 313), în timp ce Împărăteasa
Elena este cea care a descoperit pe dealul
Golgotei, crucea pe care a fost răstignit Hris-
tos, zidind apoi Biserica Sfântului Mormânt,
Biserica din Bethleem, pe cea din Nazaret și
multe alte sfinte locașuri.

ZIUA SFINŢILOR ÎMPĂRAŢI CONSTANTIN ȘI ELENA, UNA IMPORTANTĂ LA RÂȘNOV

Biserica din Florilor și-a sărbătorit ocrotitorii

Peștera Valea Cetăţii este astăzi unul dintre
obiectivele turistice importante ale Râșnovu-
lui, iar povestea începuturilor explorării ei de
către localnici, chiar dacă poate s-a mai „șters”
în timp, este una extrem de interesantă.

Intrarea de jos ar fi fost descoperită în
1942, când apa acumulată în urma unei
prăbușiri de tavan a provocat o explozie hi-
draulică. Aceasta ar fi „desfundat” accesul către
ceea ce numim astăzi Peștera Valea Cetăţii.
„Totuși, se putea merge pe o porţiune destul de
mică, mai mult pe burtă, lucru reușit mai
mult de copii și adolescenţi, căci cine era mai
dezvoltat nu avea cum”, povestește Dumitru
Bucșa, unul dintre „veteranii” Râșnovului.

Cei care au descoperit intrarea nouă, cea
care oferă accesul zilelor noastre în interior,
sunt doi verișori sași, Walter Rienesch și 
Willhelm Rienesch, ambii iubitori de natură.
Se întâmpla în 1951, în urma unei viituri
devastatoare, iar trei ani mai târziu, peștera a
început să fie cu adevărat explorată.

„Este interesantă povestea celor doi ve-
rișori, căci vorbim de un loc foarte drag
râșnovenilor, dar și foarte cunoscut în zilele

noastre. Walter era cunoscut în oraș și pen-
tru că era un zugrav foarte bun. Cred că a
zugrăvit trei sferturi din casele de la acea
vreme ale Râșnovului, un om deosebit, cu o
conduită încântătoare”, rememorează
Dumitru Bucșa.

Povestea apare și într-o revistă în limba
germană, editată de sași plecaţi de la Râșnov.

„Este o peșteră mare, cu o distanţă de
aproximativ 150 de metri în linie dreaptă și o
diferenţă de nivel de aproximativ 37 de metri.
Se poate vizita într-un sfert de oră. Sala boltită
este impresionantă și în interiorul ei pot fi
admirate stalactite. Dintr-o descriere detaliată
și ilustrată a autorului Erwin Wittstock («Zur
Entdeckung einer Tropfenhohle bei Rosenau»,
Neuer Weg, 8 juli 1955), aflăm că Walter
Rienesch și Willhelm Rienesch din Râșnov,
care au descoperit peștera, au numit-o Sala
«Wunderhohle» (Sala Miracolului)”, este doar
un pasaj din articolul din „Die Zeitung der
Rosenauer Nachbarschaft e.V”, publicat în
2011 și semnat de Claudiu Rienesch (tradu-
cere pentru „Gazeta de Râșnov” - Ștefania
Dumitru). 

Despre Râșnov, în Germania
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BRAȘOVUL RÂȘNOVENILOR
Proiecte concretizate de administraţia judeţeană cu impact asupra dezvoltării Râșnovului și calităţii vieţii râșnovenilor

POR, Axa 8: Șase proiecte
în valoare totală de peste
50,2 milioane lei
Lipsa finanţării guvernamentale pentru cele

6 spitale care deservesc populaţia judeţului
Brașov a fost compensată prin finanţări europene
nerambursabile atrase începând cu iunie 2016, de
către actuala administraţie judeţeană, condusă de
Adrian Veștea. 

Peste 50,2 milioane lei reprezintă fonduri
europene destinate exclusiv îmbunătăţirii
actului medical practicat în instituţiile me-
dicale din subordinea CJ prin Programul
Operaţional Regional 2014-2020, Axa Priori-
tară 8 - Dezvoltarea infrastructurii sanitare și
sociale. Iată stadiul proiectelor și fondurile
accesate, cu precizarea că toate proiectele sunt
cofinanţate 98% de către UE și doar cu 2% de
la bugetul local.

� Proiectul „Dotarea cu echipamente și
aparatură medicală performante a UPU din
cadrul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă
(SCJU) Brașov” - contract semnat pe 7 mai
2019, valoare totală de 6.793.628,72 lei. 

Prin intermediul proiectului, cabinetele
medicale din cadrul Unităţii de Primiri Urgenţe
de la Spitalul Judeţean vor fi dotate cu 18 tipuri
de echipamente și aparatură medicală de înaltă
performanţă, totalizând 83 de obiecte, în scopul
creșterii calităţii serviciilor medicale și scurtării
timpilor de așteptare pentru pacienţi. Printre
acestea se numără un computer tomograf, un
aparat radiologic digital fix și unul mobil, tărgi
pentru resuscitare, un echipament pentru
intubaţie dificilă, sisteme de livrare a gazelor
medicale, monitoare și alte echipamente nece-
sare urgenţelor medicale. 

� Proiectul „Dotarea cu echipamente și
aparatură medică a Ambulatoriului Integrat al
Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Brașov”
este depus spre aprobare la ARD Centru. În șe-
dinţa din 27 septembrie 2018, plenul CJ Brașov a
aprobat proiectul, cheltuielile legate de proiect și
acordul de parteneriat între Judeţul Brașov –
lider de proiect și Spitalul Clinic Judeţean de

Urgenţă Brașov, în vederea implementării lui. De
asemenea, au fost aprobate studiul de oportuni-
tate, indicatorii tehnico-economici și anexa
privind descrierea sumară a investiţiei propuse a
fi realizată prin acest proiect. Valoarea totală a
proiectului este de 10.699.627,60 lei. 

� Proiectul „Îmbunătăţirea serviciilor sani-
tare ale Ambulatoriului Spitalului Clinic de
Psihiatrie și Neurologie Brașov, prin achi-
ziţionarea de dotări” este în faza de evaluare la
ADR Centru. Prin intermediul lui vor fi
cumpărate echipamente pentru dotarea Ambula-
toriului de la acest spital. Valoarea totală a proiec-
tului este de 10.573.045,28 lei. 

� Proiectul „Dotarea Ambulatoriului Spi-
talului Clinic de Urgenţă pentru Copii Brașov”
este depus la ADR Centru, fiind în evaluare.
Cheltuielile totale ale proiectului sunt de
9.995.631,10 lei. 

� Proiectul „Îmbunătăţirea accesului popu-
laţiei din judeţul Brașov la servicii medicale de
urgenţă”, al cărui contract de finanţare a fost
semnat anul trecut, valoarea totală fiind de
10.780.304,95 lei, prevede că investiţiile derulate
în perioada 2014-2018 sau aflate în desfășurare la
nivelul unităţilor sanitare pot fi finanţate prin
fonduri europene nerambursabile, în ceea ce
privește achiziţia de echipamente și aparatură
medicală în ambulatorii și UPU/CPU. Beneficiarii
proiectului sunt: 

- Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Brașov
- 7.743.628,07 lei;

- Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii
Brașov - 777.607,24 lei.

� Proiectul „Asigurarea accesului la servicii
de sănătate în regim ambulatoriu pentru popu-
laţia judeţului Brașov”, în cadrul căruia bene-
ficiază de finanţări:

- Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă -
538.430,36 lei;

- Spitalul Clinic de Obstetrică-Ginecologie
„Dr. A.I. Sbârcea” - 1.145.535,79 lei;

- Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii -
32.050,82 lei;

- Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie -
180.216,36 lei. 

POR, Axa 3: Trei
proiecte în valoare
totală de peste
65,8 milioane lei
Preocupările conducerii CJ

Brașov pentru îmbunătăţirea
infrastructurii clădirilor în
care își desfășoară activitatea
instituţiile medicale și sociale
din subordine s-au materia-
lizat în trei proiecte de eficien-
tizare energetică, accesate în
cadrul Programului Operaţion-
al Regional, Axa prioritară 3 –
„Sprijinirea tranziţiei către o
economie cu emisii scăzute de car-
bon” și aflate în diverse stadii de imple-
mentare. Peste 65,8 milioane de lei din
fonduri europene vor fi investite în lucrări de
reparaţii capitale, modernizare, înlocuire a
reţelor de utilităţi, instalare a unor sisteme
alternative de producere a energiei electrice și
termice și eficientizare energetică a imobilelor
care adăpostesc unităţi medicale și sociale din
judeţ. Stadiul proiectelor este următorul:

� Proiectul „Reparaţii capitale, moder-
nizare, eficientizare energetică a Unităţii de
Asistenţă Medico-Socială de Pneumoftiziologie
Sânpetru” are contractul de finanţare semnat
anul trecut și este în fază de implementare.
Valoarea totală a proiectului este de
8.584.757,90 lei. 

� Proiectul „Modernizare, dotare și eficien-
tizare energetică a corpului S+P+7+M și corp
extindere (de legătură) existent între corpul
nou și corpul vechi ale Spitalului Clinic de
Obstetrică-Ginecologie Dr. A. I. Sbârcea
Brașov”, al cărui contract de finanţare a fost
semnat anul trecut, se află în implementare.
Cheltuielile totale ale proiectului -
26.552.919,96 lei. 

� Proiectul „Consolidarea, modernizarea și
creșterea eficienţei energetice a Spitalului Clin-
ic de Psihiatrie și Neurologie Brașov” a trecut
de fazele de evaluare la ADR Centru, atât cea de

eligibilitate cât și cea tehnico-financiară,
depășind și etapa de precontractare. Contractul
de finanţare va fi semnat în perioada următoare.
Valoarea totală a proiectului este de
30.736.929,23 lei.

Sume tot mai mari din
bugetul propriu, alocate
celor șase spitale
Pe lângă preocuparea de a atrage cât mai

multe fonduri europene care să fie utilizate
pentru creșterea calităţii condiţiilor din spitale
și a actului medical practicat la Brașov, admi-
nistraţia judeţeană a alocat, în ultimii trei ani,
sume din ce în ce mai mari din bugetul pro-
priu, destinate celor șase spitale. Astfel, dacă în
2016 totalul fondurilor alocate din bugetul CJ
Brașov spitalelor pentru cheltuieli de capital și
bunuri și servicii a fost de 8,1 milioane de lei,
în 2017, acesta a ajuns la 10,9 milioane de lei,
în 2018 a crescut la 17 milioane de lei, iar în
bugetul din 2019 sunt prevăzute peste 31 de
milioane de lei cu această destinaţie.  

CJ Brașov modernizează spitalele cu fonduri europene

CJ Brașov are 
constructor pentru 
Terminalul de pasageri
Interes major al constructorilor pentru

proiectarea și construirea Terminalului de
pasageri al Aeroportului Internaţional Brașov.
După o competiţie acerbă, la care s-au înscris
patru agenţi economici a căror departajare 
s-a făcut după criteriul „cel mai scăzut preţ
ofertat”, licitaţia a fost adjudecată de SC
Construcţii SA Sibiu. Această firmă execută în
prezent și contractul pentru proiectarea și
construirea celor nouă obiecte din cadrul
Aeroportului. 

Ceilalţi trei ofertanţi, SC PORR Construct
SRL București, Asocierea BOG’ART SRL – SC
UTI Grup SA – SC UTI Facility Management
SA și KESZ Construcţii România SRL Cluj, au
primit și ei punctajul maxim la evaluarea
tehnică, departajarea fiind astfel făcută de
oferta financiară. 

Valoarea estimată a proiectului „Aeroportul
Internaţional Brașov -Ghimbav Etapa a III-a –
Proiectare și Execuţie Lucrări de Construcţii și
Instalaţii Obiectul Terminal de Pasageri” a fost de
184.671.650 lei, oferta câștigătoare, a firmei din
Sibiu, fiind de 145.275.491,42 lei.

Raportul procedurii de licitaţie a fost avizat
necondiţionat de către ANAP în 13 mai 2019. 

Termenul pentru realizarea documentaţiilor
de proiectare este de 3 luni, iar durata de

execuţie a lucrării este de 9 luni. Proiectarea are
ca scop realizarea unui terminal care să confere
unicitate și reprezentativitate Brașovului prin
elementele arhitecturale și închiderile faţadelor
construcţiei, ţinând cont în mod obligatoriu de
avizele obţinute de la instituţiile cu responsabi-
lităţi în domeniu. Planurile Terminalului de
pasageri relevă o suprafaţă desfășurată de 11.780
mp (subsol, parter, etaj), la care se adaugă o
suprafaţă de 510 mp, reprezentând terase
construite deschise și acoperite în afara
perimetrului construit. Terminalul va fi dotat
atât cu echipamentele necesare asigurării fluxu-
lui de transport și bagaje (ascensoare, scări
rulante, benzi transportoare), cât și cu echipa-
mente moderne de securitate, la standardele
solicitate de către instituţiile statului care le vor
opera: SRI, Poliţia de Frontieră, Vama. 

Ce urmează
Șeful Executivului judeţean, Adrian Veștea, a

prezentat stadiul tuturor demersurilor aflate în
derulare la nivelul Consiliului Judeţean Brașov în
proiectul Aeroportului Internaţional Brașov. 

„Avem în implementare proiectarea și
construirea celor nouă obiecte din cadrul aero-
portului: clădire energetică, remiză PSI, posturi
control acces, gospodărie de apă, parcare auto și
drum acces terminal – DJ 103C, drumuri tehno-
logice interioare, împrejmuiri și porţi, reţele
interioare în aeroport, platformă antisuflu. Am
avut întâlnire cu proiectantul și am depus docu-
mentaţiile pentru obţinerea avizelor de la Com-
pania Apa, Electrica, ISU, Apele Române,
Agenţia pentru Protecţia Mediului și de toate
celelalte instituţii cu atribuţii în domeniu, în vede-
rea emiterii autorizaţiei de construcţie. Sperăm

să intrăm cât mai curând în șantier cu aceste
nouă obiecte”, a explicat Adrian Veștea. 

El a mai spus că, în perioada următoare,
„avem de finalizat și de depus caietul de sarcini
pentru balizaj, sistematizare în banda pistei și
drum perimetral. În privinţa serviciilor de radio-
navigaţie, Eurocontrol va transmite raportul
final privind analiza cost-beneficiu, atât la noi,
cât și la Ministerul Transporturilor și la
ROMATSA, urmând să pregătim caietul de sar-
cini pentru studiul de fezabilitate referitor la
soluţia pe care o vom agrea în privinţa echipa-
mentelor de radionavigaţie. De asemenea, mai
trebuie realizate o serie de studii: studiul de viaţă
sălbatică, privind monitorizarea pe o perioadă de
un an a păsărilor din zona aeroportului, reactua-
lizarea studiului de obstacolare, întocmirea unui
studiu de zgomot – și aici am luat legătura cu
Primăria Ghimbav pentru a vedea cine începe
această procedură, având în vedere că o hartă de
zgomot este necesară pentru tot orașul, nu doar
pentru perimetrul aeroportului. Pe de altă parte,
există trei stâlpi de înaltă tensiune care trebuie
balizaţi, deoarece ar putea crea o obstacolare, iar
pentru acest lucru suntem în discuţii cu Transe-
lectrica. Mai există o serie de proceduri prealabile
introducerii reţelelor de utilităţi la aeroport.
Urmează să începem procedura de certificare a
aeroportului, pe care o putem realiza după ce
Regia Autonomă Aeroportul Internaţional Brașov
va fi funcţională. Nu în ultimul rând, avem în
vedere realizarea procedurilor care privesc partea
de concesionare”, a precizat Adrian Veștea. 

Aeroportul Internaţional Brașov - un proiect intrat în linie dreaptă

400 de milioane de lei
din fonduri europene 

„Judeţul Brașov trebuie să se dezvolte cu resursele
financiare nerambursabile pe care Uniunea Euro-

peană ni le pune la dispoziţie. Avem în implementare
proiecte de modernizare a infrastructurii rutiere și sanitare
din judeţ, avem proiecte în diverse stadii de contractare și
nu ne vom opri din scrierea lor. Pregătim proiecte pentru
dezvoltare locală, în beneficiul cetăţenilor judeţului, impli-

cit a râșnovenilor. Poate că în perioada precedentă nu
s-au realizat foarte multe investiţii cu fonduri europene
în judeţul nostru, dar, în prezent, bilanţul nostru arată

astfel: aducem în judeţul Brașov și investim peste
400 de milioane de lei din fonduri europene”.

Adrian-Ioan Veștea,

președintele Consiliului
Judeţean Brașov
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