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Dezvoltarea
orașului
continuă
și în 2017
În planul de investiţii sunt cuprinse
proiecte în valoare totală de 38,16 milioane de lei, mai mult de jumătate din
bugetul Râșnovului pentru acest an.

4,6 milioane de lei pentru
modernizarea Policlinicii

ADR Centru a aprobat proiectul
Râșnovului pentru Cetate!
3,68 milioane de euro fonduri nerambursabile, cu o cofinanţare de doar 2% de la bugetul local

Creșă la intersecţia străzilor
Gladiolelor și Brașovului

Lucrări ample în cartierele
Florilor, Romacril și ISR

Sistemul de iluminat din
centru, extins în tot orașul
Paginile 4-5

Cetatea va intra în cel mai amplu
proiect de restaurare, conservare și amenajare, o altă promisiune transformată în
realitate, la Râșnov. Monumentul va fi
„readus la viaţă” cu bani europeni, cererea de finanţare depusă de Primăria
Râșnov fiind aprobată de Agenţia de Dezvoltare Regională (ADR) Centru. Decizia a
fost anunţată zilele trecute, după ce specialiștii Agenţiei au finalizat evaluarea
dosarului de finanţare pentru proiectul
„Restaurarea, conservarea și valorificarea
durabilă a Cetăţii Râșnov - Incinta de Vest
- și crearea infrastructurii conexe”, cu
fonduri europene, prin Axa 5.1 din Programul Operaţional Regional 2014 –
2020.
„Proiectul a trecut de evaluarea
tehnică și financiară, iar recent a fost
efectuată și vizita în teren, pentru a se
vedea dacă situaţia de la faţa locului
corespunde cu documentaţia depusă la
ADR Centru. Au participat cinci specialiști, dintre care trei experţi externi independenţi de ADR, unul care a verificat
proiectul din punct de vedere tehnic,
unul care a văzut dacă se respectă toate
reglementările privind monumentele
istorice, iar altul care a verificat latura
financiară. În urma vizitei în teren, specialiștii nu au avut nicio observaţie,
apreciind că totul este în regulă”, a

declarat viceprimarul Râșnovului, Liviu
Butnariu. De altfel, acest lucru este
dovedit de punctajul obţinut pentru acest
proiect: 84 de puncte, dintr-un maxim
100. „Dacă monumentul era inclus în
patrimoniul mondial UNESCO, mai
obţineam 5 puncte. De asemenea, în situaţia în care era finalizată Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană (SIDU) a
Zonei Meropolitane Brașov - document
strategic în care sunt cuprinse proiectele
de dezvoltare din localităţile membre,
printre care și Râșnovul - am mai fi
obţinut încă 5 puncte. Practic, 10 puncte
le-am pierdut din cauze independente de
noi”, a explicat viceprimarul. El a mai
spus că alte patru puncte se puteau obţine
dacă era realizat proiectul tehnic pe cheltuiala autorităţilor locale. „Elaborarea
proiectului tehnic este pe lista cheltuielilor eligibile, astfel că acesta va fi
întocmit după semnarea contractului de
finanţare. Pentru a obţine finanţări nerambursabile prin această axă au fost
depuse la Agenţia Regională Centru peste
30 de proiecte din judeţele Alba, Brașov,
Covasna, Harghita, Mureș și Sibiu și,
având în vedere scorul primit, am obţinut finanţarea”, a mai spus Butnariu.
Finanţarea pentru acest proiect, în
sumă exactă de 3.689.848 de euro, potrivit cererii de finanţare (16.346.027 RON,

echivalentul în lei), este asigurată prin
Programul Operaţional Regional, Axa 5.1,
iar de la bugetul local urmează a se asigura doar cota de 2% din valoarea eligibilă,
ce revine beneficiarului, respectiv Orașul
Râșnov.
Proiectul are în vedere incinta de sus
a fortificaţiei, care are o valoare istorică
importantă, având în vedere că acolo se
poate regăsi imaginea unui târg fortificat
din secolul al XVII-lea sau al XVIII- lea,
dar pot fi identificate și elemente specifice
secolului al XIV-lea.
Cel mai probabil, în cursul lunii
aprilie se va semna la ADR Centru contractul de finanţare pentru reabilitarea
Cetăţii Râșnov, apoi autorităţile locale pot
începe implementarea proiectului. „Anul
acesta ne propunem să finalizăm toate
procedurile birocratice, iar de anul viitor
să începem și lucrările. În primă fază
vom organiza procedura de achiziţie pentru elaborarea proiectului tehnic. Va
urma procedura de achiziţie a serviciului
de dirigenţie de șantier, precum și licitaţia prin care urmează să stabilim
constructorul lucrărilor”, a explicat viceprimarul. După ce toate aceste etape vor
fi parcurse, vor începe și lucrările propriu
zise care vor dura doi ani, termenul de
finalizare fiind anul 2020.
- continuare în pagina 2 -
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Daniela Bontea,
la conducerea
Asociaţiei
Rosenau Turism

Standul Râșnovului a fost cel mai vizitat
la Târgul de Turism de la Constanţa

Pe 2 martie, la Asociaţia Rosenau Turism au avut loc alegeri
în urma cărora postul de președinte a fost ocupat de Daniela
Bontea, alături de care, în echipa de conducere se mai află Iancu
Soiu – prim vicepreședinte, Constantin Ungureanu – vicepreședinte și responsabil zona Râșnov, Ionuţ Munteanu – vicepreședinte și responsabil zona Glăjerie, Gabriela Preda – vicepreședinte
și responsabilă zona Cheile Râșnoavei, Linda Erhman – secretar
și Daniela Dumitru – casier. Noul președinte îi urmează la conducerea asociaţiei pe Constantin Ungureanu și Iancu Soiu și
spune că primul său obiectiv este de a duce mai departe munca
depusă timp de mai bine de un deceniu de predecesori. „Suntem
o echipă, am plecat la drum în 2006 și îmi amintesc că la târgul
din acel an de la Romexpo, București, nu aveam un stand al nostru, ci doar pliante pe care le împărţeam unor oameni care, parte
din ei, nu știau nici în ce judeţ se află Râșnovul. S-au întâmplat
multe de atunci, s-a depus o muncă titanică, împreună cu
autorităţile locale, care au fost mereu deschise către dezvoltarea
turismului, marele merit în drumul parcurs între timp
aparţinând domnului Adrian Veștea. Orașul a devenit între timp
staţiune turistică de interes naţional, a căpătat un alt statut și
și-a câștigat propriul renume în turismul românesc. Așadar,
noua funcţie pe care o ocup este una care obligă și consider că
am resonsabilitatea de a munci în continuare, alături de întreaga echipă, pentru a păstra și chiar a crește standardele în turismul râșnovean”, a afirmat Daniela Bontea (foto). Aceasta a mai
precizat că, beneficiind de numeroase obiective, Cetatea, Biserica
Veche „Sf. Nicolae”, Biserica Evanghelică, Peștera Valea Cetăţii,
Complexul olimpic pentru sporturile de iarnă de pe Valea Cărbunării - cea mai mare trambulină pentru sărituri cu schiurile
din sud-estul Europei și, nu în ultimul rând, parcul tematic cu
dinozauri, Râșnovul se bazează pe un turism cultural-istoric, un
atu la fel de important fiind componenta de mediu, „o oază de
sănătate, cu aer foarte curat, unde se pot face drumeţii”.

evenimente atractive”, ne-a
declarat Constantin Ungureanu,
reprezentantul Asociaţiei Rosenau
Turism. Un aspect important de
remarcat este faptul că persoanele
care sunt interesate să vină în
Râșnov, în premieră sau nu, au
precizat că o fac nu pentru un
obiectiv anume, ci pentru a vizita
toate punctele de atracţie pe care
staţiunea le are, Cetatea, Peștera
Valea Cetăţii sau Dino Parc. „Totodată, oamenii s-au arătat încântaţi de ofertele de cazare și masă
pe care le au în zonă, concluzionând că destinaţia este una
care le oferă tot ce au nevoie, de la
cadrul natural, posibilităţi de
divertisment, obiective culturale
și condiţii bune”, a precizat și
Gabriel Guteanu, reprezentant al
Primăriei la târgul de turism.

În perioada 10 - 12 martie,
orașul nostru s-a promovat la Constanţa, în încercarea de a atrage cât
mai mulţi turiști din zona litoralului. Râșnovul a fost considerat
vedeta Târgului de Turism
„Vacanţa”, standul Primăriei orașului și al Asociaţiei Rosenau
Turism fiind „păzit” de doi dinozauri fioroși. „Ne-am prezentat
Agenda Culturală pentru 2017,
acesta fiind de altfel unul din
motivele pentru care turiștii aleg
să vină la Râșnov. Au fost peste
10.000 de vizitatori la eveniment,
iar în toate cele trei zile standul
nostru era cel mai ocupat. Mulţi
dintre oamenii cu care am vorbit
au spus că au mai fost măcar o
dată la Râșnov și vor să revină
pentru că au mereu ceva de făcut,
agenda noastră fiind plină de

Dinozaurul mișcător care a făcut deliciul copiilor prezenţi la târg alături de părinţi.

ADR Centru a aprobat proiectul Râșnovului pentru Cetate!
- continuare din pagina 1 -

Vor dispărea toate
„amenajările” moștenite de
la administratorul italian
După ce în perioada 2000 – 2006, administratorul italian a efectuat o serie de lucrări
neautorizate în incinta cetăţii, după anul
2008, când Primăria a reluat în administrare
monumentul au început lucrările desfiinţare a
unor construcţii neautorizate, inclusiv a două
rezervoare de apă. De asemenea, a fost reabilitată Cetatea de jos (Grădina Cetăţii), fiind refăcute mai multe porţiuni ale zidurilor de
apărare, Turnul Bathory a fost reabilitat și a
fost pusă în valoare fundaţia fostei capele.
Prin proiectul pentru care s-a depus cererea de finanţare, ce vizează Cetatea de sus, vor
fi eliminate și ultimele intervenţii neautorizate realizate de administratorul italian.
„Vor dispărea centurile de beton dinspre
Turnul adosat se va desfiinţa placa de beton
din zona capelei, precum și toate celelalte

lucrări efectuate cu plăci ceramice (faianţă și
gresie), ciment sau alte materiale care nu au
legătură cu specificul acestui monument”, a
declarat Liviu Butnariu.
După ce va fi terminată această etapă a
lucrărilor, se va trece de consolidări ale porţiunilor degradate de-a lungul secolelor și, în
funcţie de starea actuală, vor fi reconstruite
total sau parţial Turnul Gotic și Turnul
adosat, turnul prăbușit și șarpanta Turnului
Triunghiular. De asemenea, vor fi reconstruite
două căsuţe din grupul aflat în zona Turnului
armelor și vor fi refăcute elementele de tâmplărie. Proiectul mai prevede refacerea porţii
de acces din zona Turnului Armelor, dar și
restaurarea sistemului de apărare de tip „gură
de lup” care exista în această zonă. Pentru
intervenţiile la ziduri se vor utiliza doar materiale tradiţionale.
După ce și aceste lucrări vor fi terminate,
se va trece la cea de-a treia etapă, cea de modernizare, care presupune realizarea instalaţiilor electrice, a reţelelor de alimentare cu apă
și a sistemului de canalizare, precum și insta-

larea unor sisteme de încălzire în încăperi. În
exterior se vor realiza amenajări peisagistice,
căi de acces și rampe.
Totodată, prin acest proiect se vor fi amenajate spaţii muzeale în care va exista un microclimat corespunzător, iar în unele dintre ele vor
fi expuse obiectele descoperite la Râșnov de-a
lungul anilor. În încăperile în care nu se vor
realiza lucrări menite a asigura microclimatul,
vor fi amenajate spaţii pentru reconstituire
medievală. De asemenea se va amenaja o zonă
pentru spectacole, un centru de informare și
mai multe ateliere meșteșugărești.

„Living history”,
în Cetatea Râșnov
În urma implementării acestui proiect,
turiștii vor avea ocazia de a vedea un târg fortificat, cu elemente de arhitectură istorică din
perioada secolului al XIV-lea până în secolul
XVIII. De asemenea, în incinta cetăţii se vor organiza reconstituiri istorice, expoziţii muzeale,
scene de living history (reproducerea vieţii cotidi-

ene din anumite perioade istorice), ateliere de
meșteșuguri istorice. „Cetatea Râșnov va fi introdusă 100% în circuitul turistic, cu un impact
pozitiv atât pentru Râșnov, cât și pentru judeţul
Brașov și Regiunea Centru. Proiectul va permite
deschiderea unui muzeu al cetăţii, dar și extinderea infrastructurii necesare organizării evenimentelor culturale care se desfășoară în fiecare
an la Râșnov”, a precizat viceprimarul.

Ultima restaurare s-a
făcut în anii ’50
La Cetatea de la Râșnov, ultima restaurare
de mare amploare s-a făcut în anii ’50, urmată,
în anii ’90, de mici intervenţii, apoi, în anii
2000, de „restaurarea italiană”. „Proiectul actual este unul integrat, pentru că după
finalizarea lui nu vom avea doar ziduri goale.
Cetatea va fi transformată într-un muzeu.
După ce vom termina lucrările, foarte mulţi
ani nu va mai fi nevoie de restaurări, ci doar de
lucrări de întreţinere și conservare a monumentului”, a explicat Luviu Butnariu.
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Pe 1 aprilie se redeschide sectorul
de legume - fructe din piaţa Râșnovului
Tarabele au fost atribuite pe 22 martie, prin tragere la sorţi

Odată cu primăvara, revin și micii producători, precum și comercianţii de legume și
fructe în piaţa agroalimenară din Râșnov, una
care oferă, de la modernizarea care a fost finalizată în luna noiembrie a anului trecut, condiţii excelente pentru un comerţ civilizat. Sectorul de legume-fructe se va redeschide pe 1
aprilie, pe 22 martie având loc prima etapă de
atribuire a celor 32 de tarabe exterioare, operaţiune care s-a realizat prin tragere la sorţi.
„Conform legii, primele 16 locuri sunt destinate producătorilor particulari, iar noi încercăm să îi încurajăm pe aceștia, să avem în
piaţă cât mai multe produse care vin direct
din grădina lor. Sunt deja ocupate 5 poziţii,
între care trei de oameni care vin de mult

timp la Râșnov cu produsele lor, doi din Dâmboviţa și unul din Olt. În ceea ce privește
agenţii economici, aceștia au ocupat deja 12
din cele 16 tarabe destinate lor. Locurile
rămase libere vor fi atribuite în perioada
următoare, în funcţie de solicitări”, a explicat
viceprimarul Liviu Butnariu. Acesta a mai precizat că taxele pe care le plătesc pieţarii au
rămas neschimbate, astfel că la legume-fructe
se plătește 8 lei pe zi pentru fiecare tarabă sau
se poate opta pentru un abonament de 147 de
lei pe lună. „Piaţa are un caracter sezonier, iar
odată cu venirea primăverii, activitatea
devine tot mai intensă. În această idee, împreună cu toţi comercianţii am stabilit și un program de funcţionare care va fi valabil până la

toamnă, zilnic în intervalul 7.00 – 21.00. De
asemenea, a fost prevăzut și un program de
aprovizionare, dimineaţa între orele 7.00 și
9.00, respectiv seara, de la ora 20.00 la ora
21.00, când, conform regulamentului, pieţarii
se ocupă și de curăţenie”, a completat Liviu
Butnariu.

Urmează să ajungă
mieii de Paști
Închirierea de vitrine pentru brânzeturi și
carne, șase la număr, costă 10 lei pe zi sau 153
de lei cu abonament lunar. Momentan în piaţă
se află un singur astfel de producător, venit din
Șimon (Bran), dar la Primărie sunt cereri pen-

tru toate celelalte cinci poziţii, două din
Râșnov și câte una din Șimon (Bran), Fundata
și Cristian. „În aceeași secţiune a pieţei se vor
comercializa și miei de Paști. Avem permanent contact cu reprezentanţii Direcţiei Sanitar - Veterinare în vederea respectării
normelor și standardelor impuse, pentru ca
totul să se desfășoare în cele mai bune
condiţii”, a precizat Liviu Proca, administrator
al pieţei.
Piaţa este prevăzută și cu opt standuri pentru comercializarea de îmbrăcăminte, încălţăminte și alte produse, șapte dintre acestea
fiind ocupate. Totodată, sunt prevăzute și două
spaţii în care urmează să funcţioneze în viitor
magazine alimentare.

Curăţenie generală
și aer de primăvară
După igienizarea tuturor
zonelor din oraș, vor fi plantaţi
în completare 500 de arbori
și arbuști, 2.000 de trandafiri
și 25.000 de flori anuale
Ca în fiecare an, odată cu începutul lunii
martie, Primăria Râșnov a demarat acţiunile
de salubrizare și igienizare în oraș, campanie
care se preconizează a fi finalizată până la
mijlocul lunii aprilie, înainte de Paști. În
cadrul curăţeniei de primăvară au fost deja
măturate străzile, trotuarele și greblate spaţiile verzi din toate cartierele de blocuri – Florilor 1, Florilor 2, Centru Nord, ISR, Caragiale și Chimica. Totodată, au fost măturate
manual Șoseaua Principală (DN 73) și străzile
Toamnei, Ion Creangă, Izvorului, I.L Caragiale, Mihai Eminescu, precum și întreg Centrul Istoric, acţiunea continuând pe restul
arterelor din oraș. „Am reușit să toaletăm toţi
arborii, iar parcurile și locurile de joacă au

fost de asemenea curăţate, în prezent fiind
realizate acţiuni de reparare, vopsire a mobilierului din aceste zone. Din 24 martie au
fost scoase și mașinile de măturat. S-a procedat cu măturat manual, pentru a fi strânse
mai întâi cantităţile mari de pământ, pentru
ca apoi mașină să vină pe străzile unde au
acţionat deja oamenii noștri, pentru a finaliza curăţenia”, a precizat Rareș Secăreanu,
director al Goscom Cetatea Râșnov.
În această primăvară, în Râșnov vor fi
plantate un număr de 25.000 de flori anuale,
dar și 2.000 de trandafiri, acţiune ce va fi
finalizată la sfârșitul lunii aprilie. „Este vorba
despre completări la acţiunile de plantare
realizate anul trecut, după ce au fost asfaltate străzile din oraș. Înlocuim florile care
s-au pierdut din cauza soarelui sau a frigului de peste iarnă. Avem în vedere toate
străzile din Râșnov și în același fel procedăm
și cu arborii și arbuștii, care vor fi plantaţi
tot în completare, în număr de 500”, ne-a
declarat viceprimarul Liviu Butnariu.

3 - 7 aprilie: Program zilnic de curăţenie pe cartiere
Reprezentanţii Primăriei anunţă că în săptămâna 3 - 7 aprilie vor avea loc zilnic acţiuni
de curăţenie pe cartiere (între orele 9.00 și 12.00), desfășurate de către persoanele care
beneficiază de ajutor social, dar la care sunt bineveniţi și râșnovenii care doresc să se
alăture, după următorul program: luni (3 aprilie) - cartierele Florilor 1 și Florilor 2, marţi
(4 aprilie) - cartierul ISR, miercuri (5 aprilie) - cartierul Centru Nord, joi (6 aprilie) cartierul Chimica, vineri (7 aprilie) - cartierul Caragiale.

Albia pârâului Ghimbășel, curăţată pe 22 martie, de Ziua Mondială a Apei.

Pentru Luna Curăţeniei au fost mobilizaţi și beneficiarii de venit minim garantat,
care trebuie să efectueze un număr de ore de muncă în folosul comunităţii.

8 aprilie: Ziua Voluntarilor în Luna Curăţeniei,
se salubrizează intrările în oraș
În cadrul curăţeniei de primăvară va avea loc o amplă acţiune de salubrizare a tuturor
intrărilor în oraș, programată pentru ziua de sâmbătă, 8 aprilie.
La eveniment vor participa angajaţi de la Primărie, Ocolul Silvic și Goscom Cetatea
Râșnov, militari de la Centrul de Transmisiuni, fiind așteptaţi de asemenea să se alăture
iniţiativei și cât mai mulţi voluntari din oraș.
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Dezvoltarea orașului
va continua și în 2017
În planul de investiţii sunt cuprinse proiecte în
valoare totală de 38,16 milioane de lei, mai mult
de jumătate din bugetul Râșnovului pentru acest an
Consiliul Local a aprobat în ședinţa de plen din 28
martie bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2017.
Proiectul a fost lansat spre dezbatere publică în data
de 3 martie, fiind afișat la avizierul Primăriei și postat
pe site-ul administraţiei locale, dată de la care oricine
a putut veni cu observaţii sau completări, în termen
de 15 zile. În această perioadă au fost depuse doar trei
amendamente care, potrivit legislaţiei, au fost supuse
dezbaterii în ședinţa Consiliului Local.
Astfel, potrivit bugetului local pe anul 2017, în
forma sa finală aprobată prin HCL, veniturile orașului
Râșnov sunt estimate la suma de 45.024.580 lei, completate cu excedentul bugetar de anul trecut de
20.895.589 lei, rezultând un total disponibil pentru
cheltuieli de 65.920.169 lei.

Venituri proprii în creștere,
dar nu din taxe și impozite
impuse contribuabililor
Comparativ cu bugetul local al anului 2016, când
veniturile au fost estimate la 38.680.906 lei, anul acesta autorităţile locale mizează pe „intrări” mai mari cu
6.343.674 lei.
Creșteri sunt înregistrate la veniturile proprii, cu
11,4%, de la 11.292.890 lei în 2016, la 12.885.000 lei
în 2017. Nu sunt însă creșteri generate de majorarea
taxelor și impozitelor, pentru că acestea au rămas
nemodificate faţă de anul trecut, ci în special de venituri în plus generate de valorificarea patrimoniului
orașului, cum ar fi încasările de la Cetatea Râșnov.
Pentru 2017, o creștere a încasărilor la buget
este estimată din sumele defalcate din TVA, de la
10.184.000 lei în 2016, la 12.256.000 lei în 2017.
Anul acesta ar urma să intre la bugetul local și
8.869.580 de lei, pentru implementarea unor
proiecte finanţate prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală (PNDL).

Cum au evoluat cheltuielile
De remarcat e faptul că, pentru secţiunea de dezvoltare (banii repartizaţi pentru investiţii), veniturile
din acest an sunt estimate la suma de 17.267.911 lei,
iar cheltuielile la 38.163.500 lei, diferenţa, respectiv
20.895.589 lei, fiind reprezentată de excedentul bugetar, folosit integral pentru investiţii.
Pe capitole de cheltuială, cea mai mare creștere e
în acest an la sumele repartizate pe sectorul „Sănătate”, de 842.500 de lei în 2016, la 4.775.000 lei în
2017, plusul provenind din fondurile alocate pentru
modernizarea și extinderea Policlinicii.
Creșteri se înregistrează și la capitolul
„Învăţământ” (de la 9.346.000 lei în 2016 la
10.805.000 lei în 2017) și „Asistenţa socială” (de la
1.642.000 lei în 2016, la 2.191.000 lei în 2017).
Totodată, bugetul pentru capitolul „Servicii, dezvoltare publică, locuinţe, mediu” (în care sunt incluse
proiecte de investiţii ce vizează iluminatul public, sistemul de alimentare cu apă, etc.) a crescut de la
10.870.000 de lei anul trecut, la 13.615.000 lei în
2017, iar cel pentru capitolul „Mediu și ape”, de la
1.231.900 lei în 2016 la 5.693.000 anul acesta. În
cazul capitolului „Transporturi și comunicaţii”, bugetul a crescut de la 10.871.990 lei în 2016 la 14.299.500
în 2017.
Diminuări de sume sunt la capitolele „Cultură,
recreere și religie” (6.131.800 lei în 2016, 6.128.800 lei
în 2017); „Agricultură, silvicultură, piscicultură și
vânătoare” (610.200 lei în 2016, 373.700 lei în 2017).
Aceeași tendinţă se înregistrează și pentru „Evidenţa
persoanelor”, având în vedere că anul trecut acest
capitol a beneficiat de o alocare de 221.800 lei, iar anul
acesta va primi 181.000 lei.

4,6 milioane de lei
pentru modernizarea
Policlinicii
Așa cum s-a anunţat încă de anul trecut,
în 2017 vor fi demarate la Râșnov lucrările de
modernizare a Policlinicii, proiect bugetat cu
4.665.000 lei. „Fiind vorba de lucrări de mare
amploare, proiectul va fi implementat în
două etape, astfel încât să fie cât mai puţin
afectată activitatea medicală”, a declarat
viceprimarul Liviu Burnariu. Prima etapă,
pentru care este alocată suma de 3.200.000
lei, presupune repararea acoperișului și amenajarea unor cabinete medicale la mansardă,
unde se vor muta medicii în perioada în care
se vor efectua lucrările prevăzute în următoarea etapă. Tot în prima etapă se va izola termic imobilul și se va monta un lift pentru persoanele cu dizabilităţi.
În cea de-a doua etapă se vor moderniza
spaţiile interioare de la parter și de la cele două
etaje. „Pentru realizarea documentaţiilor
tehnice aferente celei de-a doua etape avem
alocată suma de 165.000 lei, iar pentru
demararea lucrărilor mai este prevăzută
suma de 1.300.000 lei. Practic, noi vom pregăti și a doua etapă, astfel încât să nu existe
nici o pauză în derularea acestui proiect, care
va fi finalizat în 2018, când va fi completată
alocarea bugetară”, a mai spus viceprimarul.

Creșă la intersecţia
străzilor Gladiolelor
și Brașovului
Dezvoltarea infrastructurii educaţionale
va continua și în acest an, pe lista de investiţii
fiind creșa care urmează a se construi în
cartierul Primăverii, pe un teren situat la
intersecţia străzilor Gladiolelor și Brașovului.
„În bugetul pe anul 2017, la capitolul «Asistenţă socială», am prevăzut în buget suma de
115.000 lei pentru elaborarea proiectului
tehnic, precum și suma de 145.000 de lei, pentru întocmirea studiului de fezabilitate și a
Documentaţiei Tehnice pentru obţinerea
Autorizaţiei de Construire (DTAC)”, a declarat
viceprimarul. Noua creșă ar urma să aibă o
capacitate de 100 – 150 de locuri. Râșnovul a
mai avut o creșă, construită înainte de 1989 de
către o fabrică din localitate, dar care a fost
închisă la începutul anilor 2000. În prezent nu
există o astfel de unitate în oraș, iar investiţia
este necesară, având în vedere că localitatea
este în dezvoltare.
De asemenea, anul acesta vor continua și
lucrările de modernizare a infrastructurii școlare existente. Astfel, pentru proiectul tehnic
necesar mansardării grădiniţei din Piaţa Școlii
este prevăzută suma de 43.000 de lei, iar pentru lucrări sunt alocaţi 50.000 de lei. Pentru
reabilitarea sălii de sport a Școlii Gimnaziale
nr. 1 este prevăzută suma de 85.000 de lei, iar
pentru modernizarea instalaţiilor termice a
acestei unităţi mai sunt alocaţi 135.000 lei.
120.000 de lei sunt alocaţi pentru desfacerea
pardoselii din tartan a terenului de sport de la
Școala Gimnazială nr. 2 „Peter Thal”. Anul
acesta va fi izolată termic Școala Gimnazială
nr. 3, lucrare pentru care, în buget, a fost prevăzută suma de 120.000 de lei. De asemenea,
suma de 50.000 de lei este alocată pentru construirea unui gard la Liceul Tehnologic.

Lucrări ample în
cartierele Florilor,
Romacril și ISR
În cele trei cartiere de blocuri ale
Râșnovului, respectiv Florilor, ISR și Romacril, se vor efectua anul acesta ample lucrări
de reabilitare a străzilor și aleilor. Mai precis,
a declarat viceprimarul Liviu Butnariu, vor fi
refăcute suprafeţele carosabile, vor fi amenajate canalizările pluviale și se vor reface sistemele de iluminat public, iar toate sumele
necesare realizării acestor investiţii sunt prevăzute în bugetul local pe acest an.
Astfel, după ce în anii precedenţi au fost
reabilitate reţelele de iluminat public din
zona istorică a orașului, în cursul anului
2017 sunt prevăzute lucrări similare și în
cele trei cartiere. Reţelele supraterane vor fi
trecute în subteran și se vor monta stâlpi de
iluminat asemănători celor de pe străzile
din zona centrală. În aceste condiţii, pentru
proiectul tehnic privind reglementarea
electrică și a iluminatului public în cele trei
cartiere, în bugetul local este prevăzută
suma de 60.000 de lei, iar pentru efectuarea
lucrărilor alocarea este 450.000 lei. De
asemenea, anul acesta este prevăzută și
extinderea iluminatului public în Cartierul
Romacril, pe tronsonul strada Câmpului –
Staţie Betoane, pentru aceste lucrări fiind
necesare 12.000 de lei în vederea elaborării
proiectul tehnic, dar și suma de 50.000 de
lei pentru lucrări.
În ceea ce privește canalizarea pluvială,
în bugetul pe anul 2017 este prevăzută
suma de 470.000 lei, pentru lucrările din
cartierul ISR. Tot pentru acest cartier este
prevăzută și suma de 25.000 lei pentru
realizarea proiectului tehnic și extinderea
canalizării menajere.
Totodată, pentru realizarea canalizării
pluviale din cartierul Florilor este prevăzută
suma de 220.000 lei.
Tot pentru cele trei cartiere sunt alocate
și sumele necesare sistematizării infrastructurii rutiere, respectiv 850.000 lei pentru
cartierul Florilor, 1.145.000 lei pentru ISR
și 1.770.000 lei pentru Romacril. De asemenea, având în vedere că pe strada Florilor va
fi amenajat un sens giratoriu, pentru
realizarea proiectului tehnic aferent acestei
investiţii este alocată suma de 25.000 lei.

Sistemul de iluminat
din centru, extins
în tot orașul
Pe lângă cartierele Romacril, ISR și Florilor, lucrări de modernizare a sistemului de
iluminat se vor realiza și în alte zone ale
orașului, unde, la fel, vor fi trecute în subteran reţelele aeriene și vor fi montaţi stâlpi
asemănători celor din zona centrală a orașului. Astfel, în bugetul local pe anul acesta este
prevăzută suma de 25.000 de lei pentru
finalizarea modernizării iluminatului public
și a reţelelor de joasă tensiune (cablurile de
telefonie, televiziune și internet) pe străzile
Florilor, Mihai Viteazul și Ion Creangă. Pentru realizarea iluminatului public și canalizaţiei pentru cablurile de telecomunicaţii de pe
strada Caraiman și de pe Șoseaua Branului

este prevăzută suma de 20.000 de lei pentru
lucrări și 50.000 de lei pentru proiectul
tehnic. 120.000 de lei sunt alocaţi în vederea
elaborării studiului de fezabilitate și a proiectului tehnic aferent lucrărilor la iluminatul
public și a reţelei subterane pentru cablurile
de telecomunicaţii din Cartierele 1 și 2, iar
pentru lucrări este alocată suma de 50.000 de
lei. La aceste investiţii, cea mai mare parte
din costurile execuţiei este asigurată de către
Electrica.
De asemenea, suma de 700.000 de lei este
alocată în vederea modernizării reţelei de iluminat public de pe strada I.L. Caragiale. În
buget mai este prevăzută suma de 25.000 de
lei pentru proiectul tehnic privind extinderea
iluminatului public pe Valea Glăjăriei și Strada Narciselor, iar pentru efectuarea lucrărilor
este alocată suma de 107.000 lei (47.000 lei
pentru strada Narciselor și 67.000 lei pentru
Valea Glăjăriei). Pentru modernizarea și extinderea iluminatului de pe Șoseaua Predeal
este repartizată suma de 100.000 de lei, pentru extinderea iluminatului public pe strada
Libertăţii suma de 59.500 lei. Iluminatul public va fi modernizat și pe Promenada Sissi,
proiect pentru care, anul acesta, va fi alocată
suma de 15.000 lei. Anul acesta este inclusă
în buget și suma de 238.000 lei pentru
modernizarea branșamentelor electrice, a
iluminatului și pentru îngroparea cablurilor
pe strada Republicii (Sergiana - liceu).
Tot în bugetul pe anul acesta este alocată
suma de 55.000 de lei pentru actualizarea
proiectului tehnic aferent sistemului de
supraveghere video în oraș, iar pentru
realizarea lucrărilor este alocată suma de
500.000 de lei. Totodată, sunt prevăzuţi
50.000 de lei, și pentru reparaţiile capitale la
sistemul de iluminat de pe Aleea Cetăţii.

Ce străzi se vor
moderniza anul acesta
În ceea ce privește traficul rutier, în bugetul local suma de 50.000 lei este alocată pentru
proiectarea sistematizării circulaţiei în oraș.
Anul acesta, pentru investiţiile incluse în
capitolul „Transporturi și comunicaţii”, este
prevăzută suma de 13.135.500 lei, sumă în
care sunt incluse și lucrările de sistematizare
din cartierele Florilor, Romacril și ISR,
amintite anterior.
Astfel, pentru asfaltarea tronsonului II al a
DJ 101 (către unitatea militară), este prevăzută
suma de 4.000.000 de lei. Tot pentru această
stradă, mai este prevăzută suma de 5.000 de lei
pentru elaborarea proiectului tehnic pentru
accesele către proprietăţi, lucrări care vor
costa 95.000 lei.
Tot în bugetul pe 2017 sunt prevăzute
sume pentru lucrări „de închidere” a modernizărilor pe proiectul multianual de infrastructură stradală (marcaje rutiere, aducere la
nivel a gurilor de canal, finalizare de detaliu
alei, trotuare, spaţii verzi, asfaltări pe mici
tronsoane etc). Astfel, pentru străzile Mișu
Pop, Postăvarului, Mihail Sadoveanu, Panduri,
Aurel Vlaicu, Eroilor, Bucegi, Cap. Iancu
Șofran, George Coșbuc, Iazului, dar și Piaţa
Școlii este alocată suma de 300.000 de
lei. Suma de 170.000 lei este prevăzută pentru
lucrările la străzile Barbu Ștefănescu
Delavrancea, Ion Heliade Rădulescu, Alexan-
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Buget 2017 - VENITURI
COD
0
102

dru Vlahuţă, Vasile Alecsandri, George
Topârceanu, Zaharia Stancu, Primăverii,
Toamnei, Alexandru Ipătescu, Libertăţii și
Ghimbășel, iar alte 400.000 lei sunt alocate pentru străzile Ion Creangă, Mihai
Viteazul și Florilor.
32.000 de lei sunt alocaţi pentru
realizarea proiectului tehnic aferent modernizării străzii I.L. Caragiale, iar
600.000 lei sunt prevăzuţi pentru lucrări.
Pentru proiectul tehnic aferent
amenajării trotuarelor și aleilor pietonale
de pe strada Ion Slavici este alocată suma
de 60.000 de lei, iar pentru lucrări suma
de 50.000 de lei. Aleile pietonale vor fi
amenajate și pe strada Teiului, lucrări
pentru care a fost prevăzută suma de
100.000 de lei.
Pe Șoseaua Bran și Strada Caraiman
vor fi refăcute trotuarele și acostamentele,
astfel că pentru proiectul tehnic este alocată suma de 30.000 de lei, iar pentru
lucrări – 200.000 de lei.
De asemenea, de la bugetul local va fi
alocată suma de 2.800.000 lei pentru modernizarea drumului Valea Lungă. Tot
anul acesta este va fi asfaltată strada I.L.
Caragiale, tronsonul „sub Pleașă”, și strada Izvor, proiect pentru care este alocată
suma de 200.000 de lei.
Pe strada Gării se va reabilita trecerea
la nivel cu calea ferată, pentru care este
alocată suma de 12.000 de lei în vederea
elaborării proiectului tehnic și 100.000 lei
pentru lucrări.
În buget mai este prevăzută suma de
18.500 de lei pentru studiul de fezabilitate
și amenajarea spaţiilor verzi de pe strada
Al. Sahia și 100.000 lei pentru lucrări.
De asemenea, suma de 32.000 lei va fi
utilizată pentru proiectul tehnic aferent
reabilitării străzilor Ion Creangă, Mihai
Viteazu, Florilor, Trandafirilor, Teiului,
Brândușelor și Glăjăriei.

5,6 milioane lei pentru
extinderea sistemului
de alimentare cu apă
În ceea ce privește alimentarea cu
apă, în bugetul local este prevăzută suma
de 5.600.000 lei pentru reabilitarea și
extinderea reţelei, banii provenind de la
bugetul de stat. De asemenea, pentru
realizarea branșamentelor de apă de pe
strada Mihai Viteazul este alocată suma de
25.000 de lei.
Totodată, în buget sunt prevăzuţi bani
pentru realizarea reţelelor de captare a
apelor pluviale, pe mai multe artere din
oraș. Astfel, suma de 1.300.000 lei
urmează a fi utilizată pentru realizarea
colectorului de ape pluviale de pe străzile
Ioan Slavici, Alexandru Sahia și Uzinei,
care se va deversa în Ghimbășel.
Lungimea totală a colectorului este de
1.197 de metri, iar pentru a prelua eficient
apele, diametrul conductei va crește progresiv, odată cu debitul apelor pluviale ce
urmează a fi preluate.
Sisteme de captare a apelor pluviale
vor fi realizate și pe Șoseaua Branului și
Strada Libertăţii, pentru aceste lucrări

fiind alocată suma de 540.000 de lei, iar
pentru o investiţie similară pe strada
Armata Română este alocată suma de
50.000 de lei.
De asemenea, pentru proiectul tehnic
aferent canalizării pluviale de pe strada
I.L. Caragiale este prevăzută suma de
12.000 de lei, iar pentru execuţia
lucrărilor suma de 400.000 de lei.

Remiză nouă pentru
Ambulanţă și
Pompieri, în zona gării
După ce Serviciul Voluntar pentru
Situaţii de Urgenţă a crescut de la an la
an, spaţiul de lângă sediul Primăriei, amenajat în urmă cu mai mulţi ani, a devenit
neîncăpător pentru mașinile de intervenţie. În plus, actuala remiză fiind localizată în zona centrală, intens circulată de
turiști, sunetul sirenelor de alarmă
creează un anumit tip de disconfort. În
aceste condiţii, autorităţile locale au decis
amenajarea unei remize noi pentru Pompieri și Ambulanţă. „Pentru noua clădire
avem în vedere un teren din vecinătatea
gării. În bugetul pe anul 2017 am prevăzut 50.000 lei pentru elaborarea studiului de fezabilitate și a proiectului
tehnic, dar și suma de 100.000 lei pentru
demararea construcţiei imobilului”, a
declarat viceprimarul Liviu Butnariu.

Va fi reamenajată
și Valea Cetăţii
În bugetul local este prevăzută suma
de 65.000 lei pentru elaborarea studiului
de fezabilitate și a proiectului tehnic pentru amenajarea zonei de festivaluri din
Valea Cetăţii, iar pentru lucrările propriu
– zise mai sunt prevăzute 400.000 de
lei. De asemenea, se va aloca și suma de
2.720.000 lei pentru amenajarea unei parcări pe DN 1E, în Valea Cetăţii.
Locuri de parcare vor fi amenajate și
pe strada Teiului, suma de 27.500 lei fiind
alocată pentru elaborarea proiectului
tehnic, iar pentru lucrările propriu-zise
suma de 120.000 de lei.

Închiderea depozitului
de deșeuri, costuri mari
rezultate din obligaţiile
impuse de UE
Având în vedere că fostul depozit de
deșeuri menajere de la Râșnov, în care nu
se mai depun gunoaie încă din anul 2009,
trebuie ecologizat până în luna iulie a
acestui an (termen impus României de
UE), în bugetul local pe anul 2017, pentru
acest proiect este prevăzută suma de
1.671.000 lei. Astfel, pentru actualizarea
proiectului tehnic și realizarea studiului
de fezabilitate sunt alocate câte 135.000
de lei, iar suma de 1.401.000 de lei este
alocată pentru lucrările propriu-zise.
Pe de altă parte, în buget este prinsă
suma de 50.000 lei pentru amenajarea
unui spaţiu de depozitare a deșeurilor
voluminoase.

DENUMIRE INDICATOR

1
TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL
VENITURI PROPRII
030218
Imp. din transfer de proprietate
402
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit
40201
Cote defalcate din impozitul pe venit
40204
Sume alocate din cote defalcatedin imp pe venit pentru
echilibrarea bugetelor locale
70002
A3 Impozite si taxe pe proprietate
702
IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE
70201
Impozit pe cladiri
70202
Impozit pe terenuri
70203
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru
1102
Sume defalcate din TVA
110201
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru
finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor
110202
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate
la nivelul comunelor,oraselor, municipiilor si sectoarelor municipiului Bucuresti
110205
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri
110206
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale
1202
ALTE IMPOZITE SI TAXE GENERALE pe SERV.
120207
Taxe hoteliere
1502
TAXE PE SERVICII SPECIFICE
150201
Impozit pe spectacole
1602
TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR
160202
Taxa asupra mijloacelor de transport
160203
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare
160250
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii
bunurilor sau pe desfasurare de activitati
290002
C Venituri nefiscale
3002
VENITURI DIN PROPRIETATE
300002
Venituri din proprietate
300201
Varsaminte din profitul net al regiilor autonome de sub
autoritatea consiliilor judetene si locale
300203
Restituiri de fonduri din finantarea bugetara a anilor precedenti
300205
Venituri din concesiuni si inchirieri
300208
Venituri din dividende
300250
Alte venituri din proprietate
330002
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII
3302
VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ACTIVITATI
330208
Venituri din prestari serv
330224
Taxe din activitati cadastrale si agricultura+ servicii
330228
Venituri din recuperarea chelt.
330250
Alte venituri din prest serv si alte activitati
3402
VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE,ELIBERARI PERMISE
340202
Taxe extrajudiciare de timbru
340250
Alte venituri din taxe administrative
3502
AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI
350201
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale
350203
Incasari din valorificarea bunurilor
350250
Alte venituri
3602
DIVERSE VENITURI
360205
Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitatile institutiilor publice
360206
Taxa speciale
360232
Sume provenite din finantarea anilor precedenti
360250
Alte venituri
3702
TRANSFERURI VOLUNTARE ALTELE DECAT SUBVENTIILE
370201
Donatii si sponsorizari
370203
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru sectiunea de dezvoltare
370204
Varsaminte din sectiunea de functionare
390002
II Venituri din capital
3902
VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI
390201
Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiei publice
390203
Venituri din vanzarea locuintelor construite din fodurile statului
390207
Venituri din vanz unor bunuri din dom. privat
410002
IV Subventii
4202
SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT
420205
Subventii primite de bug local pt planuri si regulamente de urbanism
420213
Subventii pt. finantarea programelor multianuale prioritare de mediu si gospodarire a apelor
42014
Subventii de la bug de stat pt finantarea unor chelt. de capital invatamant preuniversitar
420220
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor
finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare
400228
Subventii primite din fondul de interventie la dispozitia
guvernului pentru situatii de urgente
420233
Sprijin financiar pentru constituirea familiei conf L 396/2006
420234
Subvenţii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei
cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri
420236
Subventii pentru acordarea trusoului pt nou-nascuti
420240
Subventii de la bugetul statului catre bugetele locale pentru
realizarea obiectivelor de investitii in turism
420242
Sume primite de administratiile locale in cadrul programelor
FEGA implementate de APIA
420265
Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala
4302
SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII
430204
Subventii de la bug. Asig. Somaj
430208
Subventii primite de la Consiliul Judetean
4502
SUME PRIMITE DE LA UE IN CONTUL PLATILOR EFECTUATE
450201
Fond European de Dezvoltare Regionala
45020101 Fond European de Dezvoltare Regionala
45020102 Fond European de Dezvoltare Regionala
450204
Fond European Agricol de Dezvoltare Rurala
45020401 Fond European Agricol de Dezvoltare Rurala
45020403 Fond European Agricol de Dezvoltare Rurala
Excedent 2016

NR.
RD.
2
1
2
3
4
5

Propunere 2017
3
45.024.580
12.885.000
308.800
11.014.000
5.572.000

6
7
8
9
10
11
12

5.442.000
3.781.200
3.781.200
2.522.200
1.203.000
56.000
12.256.000

13

0

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

10.835.000
0
1.421.000
3.700
3.700
500
500
1.052.000
854.900
14.000

24
25
26
27

183.100
7.738.800
2.822.100
2.822.100

28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64

1.989.900
0
754.300
0
77.900
4.916.700
4.101.900
12.000
1.400
0
4.088.500
78.600
78.600
0
609.300
609.300
0
0
126.900
0
0
23.600
103.300
0
0
-8.398.331
8.398.331
0
0
0
0
0
8.869.580
8.869.580
0
0
0

65

0

66
67

0
0

68
69

0
0

70

0

71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82

0
8.869.580
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
20.895.589
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Bugetul orașului Râșnov pentru anul 2017 - CHELTUIELI
Capitol
51.02

54.02

55.02

61.02

65.02

66.02

67.02

68.02

70.02

Denumire
TOTAL BUGET CHELTUIELI din care:
Autoritati publice
Cheltuieli personal
Cheltuieli materiale si servicii
Alte transferuri
Achizitii licente
Achizitie masina de numarat bani
Achizitii calculatoare
SF si PT construire remiza de pompieri si ambulanta
Lucrari de construire remiza de pompieri si ambulanta
Achizitie container modular
Evidenta persoanelor
Cheltuieli personal
Cheltuieli materiale si servicii
Alte activitati economice
Cheltuieli materiale si servicii
Alte cheltuieli financiare
Ordine publica-politie comunitara
Cheltuieli personal
Cheltuieli materiale si servicii
Achizitie autovehicul rutier
Lucrari de adaptare sirene electrice la sistem GSM
Achizitie sirena electrica
Invatamant
Cheltuieli personal
Cheltuieli materiale si servicii
Ajutoare sociale
Alte cheltuieli
PT pentru mansardare Gradinita din Piata Scolii
Executie lucrari de mansardare Gradinita din Piata Scolii
Lucrari de executie pardoseala cu tartan la terenul de sport
al Scolii Peter Thal Rasnov
Lucrari de reabilitare sala de sport de la Scoala nr.1 Rasnov
Reabilitare exterioara cladire Scoala Gimnaziala nr.3 Rasnov
Modernizare instalatii termice la Scoala Gimnaziala nr.1 Rasnov
Executie lucrari de construire gard la Liceul Tehnologic Rasnov
Alte cheltuieli financiare
Sanatate
Cheltuieli materiale si servicii
PT+DALI pentru modernizare cladire policlinica
Refacere acoperis cu modificare pod in spatii cu destinatie
de cabinete ambulatorii
Executie lucrari de modernizare cladire policlinica
Cultura,recreere si religie
Cheltuieli personal
Cheltuieli materiale si servicii
Alte cheltuieli-Asociatii si fundatii
Executie tribune la Baza Sportiva Valea Carbunarii
Achizitionat aparate de fitness pentru parcuri
Achizite ansamblu de joaca din lemn
SF pentru restaurarea, conservarea si valorificarea durabila a
Cetatii Rasnov si creearea infrastructurilor conexe
PT pentru restaurarea, conservarea si valorificarea durabila a
Cetatii Rasnov si creearea infrastructurilor conexe
PUZ agrement sportiv - Valea Carbunarii
Proiect tehnic si detalii de executie" Infrastructura
de agrement sportiv-Rasnov
SF si DTAC pentru Infrastructura de agrement sportiv-Rasnov
DALI pentru restaurare Casa de Cultura
Realizare registru spatii verzi Rasnov
Modernizare stadion fotbal Valea Cetatii
Reabilitare si extindere infrastructura stadion fotbal Valea Cetatii
PT stadion fotbal str.Predeal
Lucrari de constructie stadion fotbal str.Predeal
Lucrari de executie utilitati P.U.Z Valea Carbunarii
SF si PT amenajare zona festivaluri - Valea Cetatii
Lucrari de amenajare zona festivaluri - Valea Cetatii
Asistenta sociala
Cheltuieli personal
Cheltuieli materiale si servicii
Ajutoare sociale
PT pentru construire cresa
SF si DTAC pentru construire cresa
Servicii dezv. publica, locuinte, mediu
Cheltuieli personal
Cheltuieli materiale si servicii
Externalizare puncte trafo
Modernizare retele de iluminat public si instalatii de joasa
tensiune pe str. Florilor, M. Viteazu si I. Creanga
Executie si modernizare retele de iluminat public in cartier
Romacril, ISR si cartier Florilor
Lucrari de executie iluminat public si canalizatie curenti slabi
str. Caraiman si Sos.Branului
PT pentru lucrari de executie iluminat public si canalizatie curenti
slabi str. Caraiman si Sos. Branului

51.02.10
51.02.20
51.02.55
51.02.71
51.02.71
51.02.71
51.02.71
51.02.71
51.02.71
54.02.10
54.02.20
55.02.20
55.02.30
61.02.10
61.02.20
61.02.71
61.02.71
61.02.71
65.02.10
65.02.20
65.02.57
65.02.59
65.02.71
65.02.71

74.02
65.02.71
65.02.71
65.02.71
65.02.71
65.02.71
65.02.81
66.02.20
66.02.71
66.02.71
66.02.71

Lucrari de executie iluminat public si canalizatie curenti slabi Cartier 1 si 2

SF si PT pentru lucrari de executie iluminat public si canalizatie

120.000
85.000
120.000
135.000
50.000
1.100.000
4.775.000
110.000
165.000

67.02.10
67.02.20
67.02.59
67.02.71
67.02.71
67.02.71

3.200.000
1.300.000
6.128.800
72.800
2.000.000
1.561.000
100.000
50.000
500.000

83.02

67.02.71

30.000

84.02

67.02.71
67.02.71

165.000
55.000

67.02.71
67.02.71
67.02.71
67.02.71
67.02.71
67.02.71
67.02.71
67.02.71
67.02.71
67.02.71
67.02.71
68.02
68.02.10
68.02.20
68.02.57
68.02.71
68.02.71
70.02.10
70.02.20
70.02.71

165.000
185.000
175.000
115.000
90.000
200.000
30.000
120.000
50.000
65.000
400.000
2.191.000
607.000
5.000
1.319.000
115.000
145.000
13.195.000
66.000
1.500.000
20.000

70.02.71

25.000

70.02.71

450.000

70.02.71

20.000

70.02.71

50.000
50.000

Extindere iluminat public Cartier Romacril, str.Campului-Statie betoane 70.02.71

Actualizare SF extindere reţea apa - canalizare in orasul Rasnov,
zona Glajerie - Cheisoara - Cheile Rasnoavei
PT pentru extindere iluminat public Cartier Romacril,
str. Campului-Statie betoane

Propunere 2017
65.920.169
5.398.169
3.154.000
2.000.000
1.169
24.000
4.000
20.000
50.000
100.000
45.000
181.000
116.000
65.000
1.700.000
200.000
1.500.000
1.080.000
660.000
270.000
90.000
30.000
30.000
10.805.000
7.906.000
920.000
206.000
70.000
43.000
50.000

70.02.71

45.000

70.02.71
70.02.71

12.000
50.000

87.02

curenti slabi str. Cartier 1 si 2
PT pentru extindere iluminat public Valea Glajerie si str. Narciselor
Executie lucrari de modernizare retele de iluminat
public pe str. I.L. Caragiale
Lucrari de extindere iluminat public pe str. Narciselor
Lucrari de extindere iluminat public Valea Glajerie
Lucrari de extindere iluminat public pe str. Libertatii
Lucrari de modernizare si extindere iluminat pe str. Soseaua Predeal
Lucrari de modernizare bransamente electrice
str.Republicii (Sergiana-liceu)
Executie sistem de supraveghere video in oras Rasnov
Actualizare PT sistem de supraveghere video in oras Rasnov
Lucrari de modernizare si extindere iluminat Promenada Sissi
Achizitie semne de avertizare luminoasa
la trecerile de pietoni din Orasul Rasnov
Executie subtraversare canalizari tehnice curenti slabi si medie
tensiune pe str. Republicii
P.T pentru reglementare electrica si iluminat public
in cartierele Chimica, I.S.R, Florilor
PT pentru extindere iluminat public I.L. Caragiale
PT pentru executie si modernizare locuri de parcare str. Teiului
Executie si modernizare locuri de parcare str. Teiului
Lucrare amenajare parcare DN 1E Valea Cetatii Oras Rasnov
Lucrari de reparatii capitale la reteaua electrica iluminat Alee Cetate
Lucrari de reglementare si modernizare electrica str. Uzinei
Reabilitare si extindere sistem de alimentare cu apa oras Rasnov
Lucrari de executie bransamente apa str. Mihai Viteazu
Proiectare sistematizare circulatie Oras Rasnov
Planuri parcelare in pasuni alpine (Malaiesti, Tiganesti, Vilican)
Planuri parcelare pe teritoriul administrativ al Orasului Rasnov
Achizitii statii de autobuz
MEDIU SI APE
Cheltuieli materiale si servicii
Subventii pentru acoperirea diferentelor de tarif si pret
Transferuri
Colector ape pluviale pe strazile I. Slavici, A. Sahia
si Uzinei, orasul Rasnov, judetul Brasov
SF pentru executie canalizare menajera Cartier Primaverii
Executie canalizare pluviala pe str. I.L. Caragiale
P.T. Canalizare pluviala str. I.L. Caragiale
Executie canalizare pluviala Cartier Florilor
Executie canalizare pluviala str. Florilor
Executie canalizare pluviala Cartier ISR
PT si extindere retea canalizare menajera cartier ISR
Lucrari de inchidere rampa de depozitare deseuri
Actualizare PT pentru lucrari de inchidere rampa de depozitare deseuri
SF pentru lucrari de inchidere rampa de depozitare deseuri
Executie canalizare pluviala pe str. Sos. Bran si Libertatii
Lucrari de amenajare spatiu de depozitare deseuri voluminoase
Lucrari de canalizare pluviala str. A. Romana
Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare
Cheltuieli materiale si servicii
Transporturi si comunicatii
Cheltuieli materiale si servicii
Executie lucrari de asfaltare D.J 101-Rasnov-U.M.01454 in zona
de administrare Km. 4+200-9+100-tronsonul II
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
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
Lucrari de amenajare trotuare si alei pietonale str. Teiului
Lucrari de modernizare strazi in orasul Rasnov:
Ion Creanga, Mihai Viteazu, Florilor
Lucrari de modernizare str. IL Caragiale
PT pentru lucrari de amenajare trotuare
si alei pietonale str. Ion Slavici
P.T. infrastructura rutiera str. I.L. Caragiale
Lucrari de amenajare trotuare si alei pietonale str.Ion Slavici
Lucrari de modernizare trotuare si acostament pe
str. Soseaua Bran si Caraiman
PT pentru lucrari de modernizare trotuare si acostament pe
str. Soseaua Bran si Caraiman
Sistematizare cartier Florilor
Sistematizare cartier ISR
Sistematizare cartier Romacril
PT pentru lucrari de reabilitare str. Ion Creanga, Mihai Viteazu,
Florilor, Trandafirilor, Teiului, Branduselor si str. Glajeriei
P.T pentru executie sens giratoriu in cartier Florilor
P.T - strazi in Orasul Rasnov
Modernizare drum Valea Lunga
PT pentru amenajare trecere la nivel cu calea ferata str. Garii
Amenajare trecere la nivel cu calea ferata str.Garii
SF si PT amenajare spatii verzi si banda refugiu str. AL. Sahia
Lucrari de amenajare spatii verzi si banda refugiu str. AL. Sahia
PT pentru lucrari de asfaltare str. I.L.Caragiale (sub Pleasa)
PT pentru acces proprietati DJ 101
Lucrari de executie acces proprietati DJ 101
Lucrari de asfaltare str. I.L.Caragiale (sub Pleasa)
Alte cheltuieli financiare
Alte actiuni economice
Alte transferuri

70.02.71
70.02.71

120.000
25.000

70.02.71
70.02.71
70.02.71
70.02.71
70.02.71

700.000
47.000
60.000
59.500
100.000

70.02.71
70.02.71
70.02.71
70.02.71

238.000
500.000
55.000
15.000

70.02.71

60.000

70.02.71

30.000

70.02.71
70.02.71
70.02.71
70.02.71
70.02.71
70.02.71
70.02.71
70.02.71
70.02.71
70.02.71
70.02.71
70.02.71
70.02.71

60.000
15.000
27.500
120.000
2.720.000
50.000
30.000
5.600.000
25.000
50.000
50.000
100.000
50.000
5.693.000
460.000
350.000
103.000

74.02.20
74.02.40
74.02.55
74.02.71
74.02.71
74.02.71
74.02.71
74.02.71
74.02.71
74.02.71
74.02.71
74.02.71
74.02.71
74.02.71
74.02.71
74.02.71
74.02.71
83.02
83.02.20
84.02.20

1.300.000
30.000
400.000
12.000
220.000
12.000
470.000
25.000
1.401.000
135.000
135.000
540.000
50.000
50.000
373.700
373.700
14.299.500
1.000.000

84.02.71

4.000.000

84.02.71

300.000

84.02.71
84.02.71

170.000
100.000

84.02.71
84.02.71

400.000
600.000

84.02.71
84.02.71
84.02.71

60.000
32.000
50.000

84.02.71

200.000

84.02.71
84.02.71
84.02.71
84.02.71

30.000
850.000
1.145.000
1.770.000

84.02.71
84.02.71
84.02.71
84.02.71
84.02.71
84.02.71
84.02.71
84.02.71
84.02.71
84.02.71
84.02.71
84.02.71
84.02.81

32.000
25.000
25.000
2.800.000
12.000
100.000
18.500
100.000
16.000
5.000
95.000
200.000
164.000
100.000
100.000

87.02.55
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Problemele apărute la parcarea subterană
din Centrul istoric vor fi remediate
Acest lucru se va face fie de către constructor, fie de altă firmă, care va fi plătită din garanţia bancară constituită de constructor

Așa cum se cunoaște, investiţia „Proiect
integrat de reactualizare și modernizare
urbană - Centru istoric Râșnov”, în valoare
totală de 17.514.213,90 lei, a avut ca parte
principală construcţia unei parcări subterane.
În privinţa acesteia, reprezentanţii
beneficiarului, adică ai Primăriei Râșnov, au
semnalat o serie de deficienţe încă din faza
semnării procesului-verbal de recepţie, în
data de 22 iunie 2016, deficienţe ce figurează în Anexa 3 a procesului-verbal și pe
care constructorul este obligat prin contract să le remedieze.

„Constatând ulterior că deficienţele semnalate de noi nu au fost remediate în totalitate, am revenit cu adrese – în 2 august, 2 septembrie și 26 septembrie 2016, precum și în 11
ianuarie 2017 – și convocări către dirigintele
de șantier și constructor, în care am semnalat
acest lucru, plus alte deficienţe apărute după
semnarea procesului-verbal de recepţie, și am
solicitat din nou rezolvarea problemelor, parcarea subterană fiind în perioada de garanţie
până în 2021. În data de 10 martie 2017, am
revenit cu o adresă către constructor, Implenia Baugesellschaft M.B.H., și spre știinţa

Opririle, parcările și staţionările,
cele mai mari probleme
pentru poliţiștii locali

dirigintelui de șantier, societatea Romart Performing 2008, prin care le-am înaintat Procesul-verbal de constatare a neconformităţilor
în perioada de garanţie, întocmit de comisia
desemnată de beneficiar, ca urmare a
deplasării în teren în perioada 1-8 martie a.c.
Prin această adresă, am avertizat că, dacă
neconformităţile constatate nu sunt remediate, vom apela la o altă societate pentru
rezolvarea problemelor, urmând ca plata
lucrărilor să se facă din garanţia de bună execuţie constituită de Implenia Baugesellschaft
M.B.H. la bancă, așa cum este prevăzut în

contractul de lucrări încheiat în ianuarie
2015. Garanţia este în valoare de
1.353.614,76 lei, iar scrisoarea de garanţie
este valabilă până în 21 iunie 2021. Până
atunci, oricând vom constata că este cazul,
putem lua din acei bani pentru remedia eventuale deficienţe. Oricum, din ce a constatat
comisia, este vorba despre probleme minore,
care pot apărea la orice lucrare asemănătoare, iar rezolvarea lor este estimată a costa
doar 1-2% din valoarea investiţiei în
realizarea parcării subterane”, a declarat
viceprimarul orașului Râșnov, Liviu Butnariu.

În medie, 3 - 4 cazuri pe lună pentru cel mai
bun serviciu voluntar de pompieri din judeţ
Pompierii de la Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă (SVSU) Râșnov au fost solicitaţi pentru 42 de intervenţii pe parcursul anului 2016, între acestea fiind și câteva cazuri când
s-au deplasat în afara localităţii, la cererea ISU Brașov sau a colegilor de la SVSU Bran. Totodată, așa cum ne-au obișnuit în ultimii ani, salvatorii râșnoveni au obţinut primul loc la faza
judeţeană a Serviciilor Voluntare pentru Situaţii de Urgenţă, terminând apoi faza interregională pe poziţia a treia. Nu în ultimul rând, reprezentanţii SVSU Râșnov au participat la marea
sărbătoare a salvatorilor din toată ţara, Ziua Pompierilor, marcată pe 13 septembrie printr-o
manifestaţie la nivel judeţean, desfășurată la Brașov.
„Atragem atenţia locuitorilor Râșnovului să acorde o atenţie deosebită curăţării coșurilor
de fum, aceasta fiind principala cauză a incendiilor în timpul sezonului rece. De asemenea,
amintim că odată cu venirea primăverii au început și acţiunile de curăţare a pășunilor și
terenurilor agricole, perioadă în care se execută arderi de miriști, vegetaţie uscată și resturi
vegetale. Avem marea rugăminte să fim anunţaţi cu privire la acest aspect, iar toţi cei care
fac acest lucru să îl facă în mod controlat. Reamintim că în vederea realizării igienizării
terenurilor prin ardere, cetăţenii au obligaţia de a solicita și obţine accept de la Agenţia
pentru Protecţia Mediului și permis de lucru cu focul de la primărie, respectiv serviciul voluntar pentru situaţii de urgenţă. Remarcăm însă că de la an la an s-a observat o scădere a
numărului de incendii, ceea ce înseamnă un succes al activităţilor noastre de prevenire, fapt
ce nu poate fi decât îmbucurător”, a precizat Mircea Oltean, șeful SVSU Râșnov.

10 turiști transportaţi la spital de salvamontiști
Pe parcursul anului 2016, salvamontiștii din Râșnov au avut de-a face cu 32 de intervenţii
pe traseele montane din aria pe care o au în grijă, în 10 dintre cazuri fiind vorba de turiști care
au avut nevoie să fie transportaţi la spital. „A fost un an ceva mai lejer decât alţii, cel mai
important aspect fiind acela că nu s-au înregistrat decese în urma vreunui incident petrecut
în munţi. Sfătuim turiștii să nu se aventureze, să meargă pe traseele marcate și să fie echipaţi
corespunzător”, ne-a spus Bogdan Proca, reprezentant al SVSU Râșnov.

Peste 90% din sancţiunile
aplicate anul trecut au fost
pe tematică rutieră
Angajaţii Poliţiei Locale din Râșnov au
avut anul trecut cele mai mari „bătăi de cap”
cu șoferii și pietonii, dacă privim bilanţul
instituţiei pe 2016. Astfel, dintr-un total de
1.096 sancţiuni, 931 au avut ca obiect tematica rutieră, în cele mai multe cazuri fiind
vorba de abateri în ceea ce privește parcarea,

staţionarea sau oprirea.
„Rugăm râșnovenii și turiștii să respecte
legea și să fie atenţi la locurile în care își lasă
mașinile, fie că e vorba de parcare, oprire sau
staţionare. Scopul nostru nu este să acordăm
cât mai multe amenzi, ci să asigurăm o circulaţie fluentă și sigură”, a explicat Ionuţ
Munteanu, directorul Poliţiei Locale Râșnov.
Acesta a mai precizat că s-au acordat amenzi
și pentru conducătorii de atelaje, în mare
măsură din cauza lipsei numărului obligatoriu pe care trebuie să îl aibă vehiculele.

„Dorim să facem câteva precizări legate de
numeroasele voci care au contestat dreptul
nostru de a acorda amenzi pe linie rutieră.
Dorim să facem tuturor cunoscut faptul că
articolul 7 din legea Legea 155/2010 a
Poliţiei Locale specifică foarte clar atribuţiile
instituţiei în acest sens. Sunt 15 alineate în
care sunt precizate atribuţii precum asigurarea fluenţei circul aţiei, constatarea contravenţiilor și aplicarea de sancţiuni pentru
staţionarea autovehiculelor, oprirea acestora sau parcarea lor, precum și accesul

interzis, având chiar dreptul de a dispune
măsuri de ridicare a autovehiculelor staţionate neregulamentar. Totodată, poliţistul
local poate aplica sancţiuni pentru încălcarea normelor rutiere de către pietoni, bicicliști, conducători de mopede și vehicule de
tracţiune animală, iar lista de atribuţii poate
continua”, a mai precizat Ionuţ Munteanu.
Acesta a mai adăugat că în anul 2016 au fost
acordate și 140 de sancţiuni pentru absenteismul școlar, respectiv 25 de amenzi pe
norme de ordine publică.
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Anul 2017 va fi unul al recordului
privind împăduririle la Râșnov
Într-o singură zi, cu ajutorul voluntarilor, în zona Dumbrava s-a „născut” o pădure de 2 hectare.
Râșnovul a vrut să marcheze astfel Ziua Naţională a Pădurii, sărbătorită pentru prima dată în România
Pădure de o zi

Pădure de 2 ani
80 de elevi râșnoveni, de la cele trei școli
gimnaziale din localitate, dar și de la Liceul
Tehnologic, ajutaţi de angajaţii Ocolului Silvic
din Râșnov și de voluntari, au plantat în 24
martie 10.700 de puieţi de molid și paltin pe o
fostă pajiște din Dumbrava. De altfel, cei peste
100 de râșnoveni au avut spor, având în vedere
că până aproape de ora 11.00 plantaseră deja
5.000 de puieţi.
„Am organizat această acţiune cu prilejul
marcării, pentru întâia oară, în România, a
Zilei Naţionale a Pădurii. Această sărbătoare a
fost instituită, prin aprobarea Parlamentului,
pentru ziua de 25 martie a fiecărui an
începând cu 2017, dar, fiind sărbătoare (ziua
de Buna Vestire în calendarul creștin - n.r.),
plantările au fost făcute în 24 martie”, ne-a
declarat viceprimarul Liviu Butnariu.
Parcela pe care s-a făcut plantarea pe 24
martie, aproximativ 2 hectare, face parte dintr-o suprafaţă de teren de 4,8 hectare ce va fi

Pădure de 5 ani
împădurită anul acesta. De altfel, cu plantările
din acest an, în zona Dumbrava se va ajunge la
10,5 hectare pădure tânără, plantată în ultimii
cinci ani. Pentru această zonă, compoziţia
speciilor este 60% molid, 20% paltin și 20%
gorun. În primă fază s-au plantat puieţii de
molid, care au provenit din pepiniera Ocolului
Silvic din Valea Popii, și cei de paltin, pentru că
cei de gorun urmau a fi trimiși de la Brașov.
„Peste doi ani vom avea putea planta gorun
din producţia proprie, pentru că anul acesta
am semănat această specie și în pepinierele
noastre”, ne-a declarat directorul Ocolului Silvic Râșnov, Gheorghe Puiu.

175.000 de arbori vor
fi plantaţi anul acesta,
pe 35 de hectare
Potrivit directorului Ocolului Silvic din
Râșnov, Gheorghe Puiu, cele 4,8 hectare din

zona Dumbrava sunt împădurite în compensare pentru alte suprafeţe de teren scoase anii
trecuţi din fondul forestier. El a precizat că în
planul de împădurire pe anul acesta sunt
cuprinse 35 de hectare de teren: „Pe o
suprafaţă de 31 de hectare se vor face primele
plantări, iar pe alte 4 hectare se urmează a se
efectua completări”.
Dintre cele 35 de hectare, 15 sunt în zona
Dihamul de Sus din Predeal, pentru că ocolul
de la Râșnov administrează și fondul forestier
al localităţii Predeal.
„La Râșnov, pe lângă Dumbravă, vom mai
planta în Valea Paltinului sau Proviţa. În
2017, pentru plantări vom folosi 175.000 de
puieţi”, a declarat reprezentantul Ocolului Silvic de la Râșnov. De altfel, Puiu Gheorghe a
declarat că în 2017 se va atinge un record în
ceea ce privește suprafaţa de teren împădurită.
„De când există Ocolul Silvic în actuala formă,
35 de hectare nu au mai fost plantate nicio-

dată. Anul trecut s-au plantat împădurit în jur
de 19 hectare, iar în anii trecuţi, media anuală
era de 4- 5 hectare”, a mai spus șeful Ocolului
Silvic din Râșnov.

De anul viitor vor fi plantaţi
și puieţii din pepiniera
construită cu bani europeni
Anul acesta, puieţii folosiţi pentru plantare
sunt luaţi de la pepiniera din Valea Popii, dar
din 2018 vor putea fi folosiţi și cei de la
pepiniera din Valea Lungă, realizată cu fonduri
europene. „Puieţii sunt semănaţi în solar,
unde stau un an, apoi sunt mutaţi pe parcele,
unde mai stau încă doi ani, iar din al treilea an
pot fi folosiţi pentru plantarea în pădure. De
anul viitor, pe lângă puieţii de la pepiniera din
Valea Popii, vom putea folosi și puieţii din
Valea Lungă, care vor ajunge la vârsta optimă
pentru plantare”, a declarat Puiu Gheorghe.

După mulţi ani de așteptări, între Râșnov
și Cristian se poate circula în condiţii civilizate
După numeroase adrese transmise de-a
lungul anilor de Primăria Râșnov, demers
susţinut în ultima perioadă și de Consiliul
Judeţean, relatări în presă sau campanii online
de strângere de semnături ale cetăţenilor, prin
care s-a solicitat repararea DN 73, conducerea
Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a luat, în sfârșit,
decizia de a asfalta porţiunea dintre Râșnov și
Cristian. De data aceasta nu a mai recurs la
„tradiţionalele” plombări ale gropilor, ci a turnat un strat de asfalt cu o grosime de aproximativ 10 cm, chiar dacă, iniţial, CNAIR, nu
părea dispusă să efectueze o astfel de lucrare
sub pretextul că DN 73 se modernizează cu bani
europeni. Practic, vechiul strat de uzură a fost
ras, după care s-a turnat noul covor asfaltic.
Totuși, tronsonul dintre Râșnov și Cristian a
mai rămas cu o problemă, trecerea la nivel cu
calea ferată unde, ca și până acum, mașinile tre-

buie să reducă mult viteza, astfel că la orele de
vârf se mai formează cozi.
Lucrările realizate pe parcursul lunii martie
2017 au fost suportate din bugetul CNAIR, fiind
incluse într-un final în „măsurile de urgenţă”
necesare pentru a aduce tronsonul Rașnov Cristian la un stadiu circulabil, până la reluarea

lucrărilor de modernizare a DN73 pe fonduri
europene. Lucrările pe proiectul UE au fost
demarate încă din anul 2014, constructor fiind
asocierea de firme Azvi SA - Straco Grup SRL Piomar Development – Tractebel, iar de atunci
s-au finalizat 20 de kilometri în judeţul Argeș, în
condiţiile în care lungimea totală a drumului

este de 103,25 kilometri. Lucrările ar fi trebuit să
fie gata până la data de 31 decembrie 2015, dar
cum acest lucru nu s-a întâmplat, CNAIR a
obţinut în luna ianuarie a acestui an, de la
Comisia Europeană, „fazarea” proiectului, adică
finanţarea în două cicluri bugetare europene,
respectiv 2007-2013 și 2014-2020.
Deocamdată, CNAIR nu a comunicat date
oficiale privind derularea în continuare a proiectului, respectiv un grafic clar de implementare
din care să reiasă în ce perioadă se vor desfășura
lucrările pe porţiunea din judeţul Brașov a acestui drum naţional, în lungime de 36,25 km. În
raportul privind stadiul proiectelor în derulare în
luna martie 2017, postat pe site-ul CNAIR, se
menţionează doar că modernizarea DN 73 va fi
gata în luna decembrie 2018. Pentru lucrările
din 2017 este prevăzută suma de 106.978.000 lei
(fonduri nerambursabile), valoarea totală proiectului fiind de 342.071.429 lei.
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