Raport al dezbaterii publice
,,Proiectul de buget al Municipiului Braşov pentru anul 2017”
Data: 10 martie 2017,
Locul: Primăria Municipiului Braşov
Participanţi: primarul George Scripcaru, viceprimarii Laszlo Barabas și Costel Mihai, consilierii locali:
Adrian Oprică, Lucian Pătrașcu, Alexandra Crivineanu, Carmen Ferghete-Țop, Marius Bunghiuz, Iulian
Mara, Constantin Radu-Iov, Toro Tamas, senatorul Allen Coliban, reprezentanţi ai executivului primăriei
și ai serviciilor descentralizate, ai instituţiilor de cultură, reprezentanţi ai ONG-urilor, cetăţeni, massmedia.
Activităţi
Dezbatere publică s-a organizat la iniţiativa Primăriei
Municipiului Braşov.

Comentarii

Invitaţiile au fost transmise de către Primăria
Municipiului Braşov, telefonic, prin e-mail şi prin
intermediul mass-media
Număr participanţi dezbatere:
Aprox. 120

de persoane
Număr propuneri de inclus proiect
buget:
Număr propuneri incluse în proiectul de
buget
Numărul de propuneri a căror realizare
este prevăzută în alte documente sau
acte normative
Număr propuneri pentru care sunt
prevăzute obținerea unor avize sau
aprobări anterioare includerii lor în lista
de investiții
Număr de propuneri care nu pot fi
incluse deoarece nu respectă
prevederile legale
Numărul de propuneri care nu au fost
incluse în proiect
14:00 Prezentarea proiectului de buget
15.00 Sesiune întrebări-răspunsuri
16.00 Încheierea întâlnirii publice
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5
5
4
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Prezentarea proiectului de buget:
• George Scripcaru, primarul municipiului Braşov
• Maria Oprea, şefa Serviciului Buget
• viceprimarul Costel Mihai
• viceprimarul Laszlo Barabas
• Mihaela Gal, director tehnic adjunct
• directori ai serviciilor publice din subordinea Consiliului Local
Răspunsuri la întrebările adresate de cetăţeni
• George Scripcaru, primarul municipiului Braşov
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Propuneri
1. Închiderea celor două rampe de depozitare a deșeurilor din Triaj.
•

R: La capitolul protecția mediului sunt prevăzute sume pentru închiderea acestor rampe de depozitare a deșeurilor.

2. În lista de investiții să fie prevăzută și finalizarea lucrărilor la aeroport.
R: Titularul investiției este Consiliul Județean, iar în cazul în care vor decide finalizarea lucrărilor cu sprijinul
Municipalității, atunci se va înainta Consiliului Local propunerea contractării unui împrumut pentru finanțarea acestor
lucrări.
Includerea în lista de investiții a două pasaje care să descongestioneze traficul înspre cartierele Tractorul și Bartolomeu.
•
R. În Planul de Mobilitate Urbană Durabilă și în Strategia Integrată de Dezvoltare Durabilă este prevăzută construirea
a două pasaje înspre cele două cartiere; pentru finanțarea lor se vor accesa fonduri europene prin Programul
Operațional Regional.
Includerea în lista de investiții a unui proiect de construire a unui centru expozițional pe fosta platformă Tractorul.
•
R: În Strategia Integrată de Dezvoltare Durabilă sunt prevăzute trei propuneri de regenerare urbană a zonei. În
funcție de decizia Consiliului Local, se va stabili proiectul prioritar, iar pentru finanțarea lor se vor accesa fonduri
europene prin Programul Operațional Regional.
Includerea pe lista de reparații la școli a reparațiilor la corpul E a Liceului J. Honterus.
•
R: În proiectul de buget, la capitolul reparații școli, au fost prevăzute sume pentru reparațiile la corpul E a Liceului J.
Honterus.
Includerea în lista de investiții a unui proiect privind transformarea catacombelor de După Ziduri în muzeu.
•

3.

4.

5.
6.

•
7.

R: În acest moment nu este posibilă o astfel de investiție, aceste catacombe sunt proprietatea Consiliului Județean,
date în administrare către ISU.
Reînființare unui birou al Direcției Fiscale în cartierul Astra.

•

R: Direcția Fiscală va analiza această propunere și va identifica soluția optimă pentru realizarea ei.

8. Includerea în lista de investiții a unui sens giratoriu la intersecția b-dul Saturn-str. Neptun (la biserica de la Micșunica).

•
9.

R: Propunerea va fi analizată în comisia de circulație și, în cazul unui aviz favorabil, investiția va fi realizată.
Includerea în lista de investiții a construirii unei creșe în cartierul Avantgarden.

•

R: Investiția este aprobată de principiu de Consiliul Local, deocamdată nu a fost identificat terenul.

10. Includerea la capitolul subvenții RAT, a subvenționării transportului pentru studenți.

•
11.
12.

R. În această perioadă sunt discuții cu Universitatea Transilvania și, în funcție de rezultatul acestor discuții, va fi
înaintată o propunere Consiliului Local.
Scoaterea de la capitolul subvenții a subvenției pentru producerea de agent termic în sistem centralizat și subvenționarea
achiziției de centrale termice la cei care sun legați la sistemul centralizat.
•
R: Un astfel de demers nu este legal.
Includerea cartierului Triaj în programul de reparații străzi.

•

R. Triajul va fi inclus în acest program.

13. Includerea în proiectul de buget al unei majorări a plafonului maxim de pensie pentru care se acordă bilete gratuite, de la
1.000 la 1.200.

•
14.

R. Modificarea acestei facilități se poate face prin modificarea hotărârii Consiliului Local prin care s-a stabilit această
facilitate.
Includerea în lista de investiții a amenajării unui teren de sport la Școala gimnazială nr. 1.

•
15.

R: În lista de investiții pentru 2017 este prevăzut proiectul de extindere a acestei școli. După realizarea proiectului se
va putea face o analiză în ceea ce privește terenul disponibil pentru amenajarea unui tetren de sport.
Includerea în lista de investiții a construirii unei parcări subterane în cartierul Astra, pentru locuitorii acestui cartier, din
zona cuprinsă între Calea București și str. Carpaților.

•

R: Vor trebui identificate terenul și sursa de finanțare.

16. Includerea în lista de investiții a transformării Pieței Dacia, zona acoperită, în hală încălzită, pe modelul Halei Star.
R: Încă nu a fost identificată soluția tehnică pentru o astfel de investiție, având în vedere că spațiile din jurul pieței, pe
care ar trebui ridicată structura de rezistență, sunt private. Introducerea încălzirii în această piață, fără modificare
structurii exterioare, nu va avea efectele așteptate.
Amenajarea unei bariere verzi în jurul zonei Centrul civic.
•

17.

•
18.

R: Există această intenție și la nivelul serviciului de specialitate din cadrul Primăriei Brașov, dar va putea fi pusă în
practică doar după lămurirea situației proprietății terenurilor din acea zonă.
Amenajarea unui parc de mari dimensiuni, pe modelul Herăstrăului, în zona Rulmentul sau Bartolomeu.

•
19.

•

R: În Strategia Integrată de Dezvoltare Durabilă una dintre propunerile de regenerare urbană a zonei Rulmentul este
amenajarea unui parc. În funcție de decizia Consiliului Local, se va stabili, din cele trei propuneri, proiectul prioritar,
iar pentru finanțarea sa se vor accesa fonduri europene prin Programul Operațional Regional.
Realizarea unui nou bazin de înot, cu instalație de ozonificare și anexe moderne.
R: Pentru realizarea acestui proiect vor trebui identificate terenul și sursa de finanțare.
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