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Raport al dezbaterii publice

,,Proiectul de buget al Municipiului Braşov pentru anul 2019”
Data: 25 martie - 8 aprilie 2019,
Locul: Primăria Municipiului Braşov
Activităţi:
1. Publicarea proiectului bugetului de venituri şi cheltuieli al Municipiului Braşov pe anul
2019 pe site-ul Primăriei Braşov,

https://extranet.brasovcity.ro/Lists/Anunturi/Attachments/332/Proiect%20buget%20
local%202019%20-Buget%20general.pdf

2. Publicarea proiectului bugetului de venituri şi cheltuieli al Municipiului Braşov pe anul
2019 în ziarele locale - Monitorul Expres, Transilvania Expres şi Bună Ziua Braşov, în data
de 25.03.2019
3. Organizarea unei întâlniri publice, la iniţiativa Primăriei Municipiului Braşov, în data de
12.04.2019, pentru a prezenta proiectul de buget.
4. Au fost transmise în scris propuneri cu privire la proiectul de buget al Municipiului Braşov
pentru anul 2019, dar au fost respinse, motivul fiind depăşirea termenului stabilit conform
prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, iar
proiectul a fost aprobat în şedinţa Consiliului Local din data de 17.04.2019.
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Propuneri
Numărul de propuneri primite
Număr propuneri incluse în proiect
Numărul de propuneri care au fost incluse în proiectul supus dezbaterii publice
Numărul de propuneri care nu au fost incluse în proiect deoarece nu a fost
respectat termenul stabilit pentru primirea recomadărilor

4
0
0
4

Propuneri primite:
- Încadrarea Parcului Central în lista monumentelor protejate ale Braşovului;
- Crearea de promenade şi soluţii alternative de deplasare şi de mobilitate urbană în Centrul Vechi;
Organizarea unui concurs public de soluţii;
- Gratuitate pentru transportul public în comun în interiorul municipiului începând cu data de 1
septembrie 2019, ca măsură a reducerii poluării prin creşterea utilizării transportului public;
- Program de finanţare pentru sisteme inteligente de încălzire;
Raportul întâlnirii publice
Participanţi: primarul George Scripcaru, viceprimarul Costel Mihai, viceprimarul Laszlo Barabas,
consilierii locali, reprezentanţi ai executivului primăriei și ai serviciilor descentralizate, ai
instituţiilor de cultură, reprezentanţi ai ONG-urilor, cetăţeni, mass-media.

Durată

10:0015:40

Activităţi
Întâlnirea publică s-a organizat la iniţiativa Primăriei Municipiului
Braşov.
Invitaţiile au fost transmise de către Primăria Municipiului Braşov,
telefonic, prin e-mail, prin intermediul mass-media şi pagina de
facebook a Primăriei Municipiului Braşov
Număr participanţi dezbatere:
Aprox. 150 de persoane
Număr propuneri de inclus proiect
0
buget propuse în timpul întâlnirii
publice
Număr propuneri incluse în proiectul
0
de buget
Prezentarea proiectului de buget

Comentarii

Sesiune întrebări-răspunsuri
Încheierea întâlnirii publice

Prezentarea proiectului de buget:
 George Scripcaru, primarul municipiului Braşov
 Maria Oprea, şefa Serviciului Buget
 directori ai serviciilor publice din subordinea Consiliului Local
În deschiderea întâlnirii publice a bugetului, primarul George Scripcaru mulţumeşte tuturor
pentru prezenţă şi informează că această întâlnire are loc conform Legii nr. 273/2006.
„Este un buget echilibrat, care se încadrează în ceea ce ne-am propus pentru anul 2019,
chiar dacă timpul pe care îl avem la dispoziție pentru implementarea tuturor proiectelor de
investiție este mai scurt decât de obicei, de doar 9 luni, din cauza întârzierii cu care bugetul de stat
a fost adoptat și promulgat. Acest buget răspunde necesităților municipiului Brașov pentru acest an,
începând cu asigurarea sumelor necesare pentru domeniile de activitate care trebuie finanțate de
la bugetul local, continuând cu finanțarea investițiilor noi sau în derulare și cu implementarea
proiectelor prevăzute în Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană și în Planul privind Calitatea
Aerului și, nu în ultimul rând, cu susţinerea educației, finanţarea programelor sociale, culturale şi
sportive. Am încercat să asigurăm ceea ce este necesar pentru municipiul Brașov în 2019, astfel
încât ritmul de dezoltare al orașului și calitatea vieții cetățenilor să crească, a susţinut primarul
municipiului Braşov, George Scripcaru.
”
Primarul George Scripcaru prezintă în fața reprezentanților din partea Primăriei Braşov prin
direcţiile/serviciile de specialitate, instituțiilor din subordinea Consiliului Local, a reprezentanților
mass-media, ONG-urilor și cetățenilor, proiectul de buget al Municipiului Brașov pentru anul 2019.

’’Suntem într-o etapă procedurală, proiectul de buget la nivel naţional a fost aprobat
săptămâna trecută. Am corelat aceste date cu ceea ce înseamnă veniturile la nivelul
Municipiului Braşov, am structurat necesităţile Municipiului Braşov, pornind de la
proiectele care sunt în derulare, proiecte atrase din diferite structuri ministeriale, de ex.
ADR Centru, OAR (Ordinul Arhitecţilor din România),etc., şi am structurat cheltuielile
pentru anul 2019, care sunt pe diferite componente necesare.
Bugetul pentru anul 2019 vizează servicii publice de calitate, eficiente.
Referitor la situaţia actuală, Municipiul Braşov nu a înregistrat plăţi restante la 31
decembrie 2018, gradul de îndatorare este de 3,83% faţă de limita maximă de 30%
prevăzută de lege.’’ a susţinut primarul municipiului Braşov, George Scripcaru.

Minuta întâlnirii publice
Bugetul a fost înaintat în comisia economică a consiliului local, comisie formată din
colegi consilieri locali (care se află în sală la această întâlnire). Consilierii locali au avut discuţii şi
cu cei dependenţi de bugetul local al municipiului şi au clarificat anumite aspecte.
În sală sunt prezenţi viceprimarii, secretarul Municipiului Braşov, consilieri locali,
directori din primărie şi din subordinea consiliului local, care au participat şi sunt responsabili de
anumite activităţi finanţate de la bugetul local.
Dl. Primar anunţă că, în continuare, d-na Oprea Maria – şef Serviciul Buget, va face o
prezentare generală, după care, pe fiecare capitol în parte sau pe domenii, directorii sau
responsabilii, vor face o prezentare succintă pe cheltuieli din domeniul respectiv, din punct de
vedere bugetar. După prezentarea acestui buget, dacă cineva are o nelămurire sau solicitare ori dacă
este ceva de clarificat, cei care au prezentat, vor răspunde întrebărilor şi solicitărilor celor prezenţi.
D-na Oprea Maria prezintă proiectul de buget al municipiului Braşov pe anul 2019.
Aceasta arată că în acest moment bugetul este echilibrat. Precizează că excedentul este în scădere
faţă de anul trecut.
Informează că în data de 17.04.2019 va avea loc şedinţa de consiliu local, în care se va
aproba bugetul local, urmând ca într-un termen cât mai scurt, să fie comunicat la instituţiile care
primesc finanţare.
Bugetul general este format din bugetul local, bugetul instituţiilor finanţate din venituri
proprii şi subvenţii şi bugetul veniturilor externe nerambursabile.
Veniturile totale ale bugetului local sunt de 577 milioane de lei iar cheltuielile totale în
valoare de 905 milioane de lei.
În continuare prezintă fiecare componentă în parte.
Urmează ca directorii/reprezentanţii instituţiilor publice din subordinea Consiliului Local
să-ţi prezinte bugetul.
Dl. Primar solicită directorilor instituţiilor publice să prezinte structura de buget a fiecărei
instituţii.
După încheierea prezentărilor bugetului de către reprezentantul fiecărei instituţie în parte,
domnul primar îi întreabă pe cei prezenţi, dacă doresc să facă completări, ori dacă sunt clarificări de
făcut, din partea vreunei persoane, cu privire la ceea ce s-a prezentat şi la structura de buget în
general. Precizează că structura de buget este mult mai amplă, dacă se intră în discuţii pe capitole.
La discuţii sunt invitaţi să ia cuvântul:
Dl deputat USR Tudor Benga, mulţumeşte pentru prezentarea care a fost foarte utilă şi face
precizarea că doreşte să facă doar un comentariu general ,, sunt lucruri care merită mai mult decât o
dezbatere publică. Insist, considerăm că anumite intervenţii în Centrul Istoric ar trebui să se facă
după organizarea mai multor dezbateri, concursuri de soluţii. În ceea ce priveşte Parcul Nicolae
Titulescu, aş vrea să aveţi în vedere cazul din Craiova. Rog să aveţi în vedere că dacă se va săpa
parcul, acesta va dispărea, va fi foarte greu şi forte scump să transplantaţi toţi copacii. Noi avem şi
alte propuneri şi soluţii ca alternativă la parcarea de sub parc”.
Răspunde dl. Primar, făcând precizarea că suntem în procedură de evaluare, de identificare a
unor soluţii care urmează a fi puse ulterior în practică. Oraşul este în plină dezvoltare şi încercăm să
oferim alternative la transportul cu maşina dar trebuie să se ţină cont de faptul că omul, cetăţeanul,
este cel care decide cu ce doreşte să se deplaseze.
Planul de calitate al aerului, a fost prezentat la Bruxelles, şi cuprinde mai multe componente pe
care trebuie să le implementăm, iar concluzia a fost cea de a prezenta soluţii. Studiul de trafic care
este o componentă a noului PUG, reprezintă o primă etapă pentru traficul din zona istorică. Ca şi
concluzie menţionăm că suntem într-o primă etapă, şi vom ţine cont de toate soluţiile identificate de
specialiştii în domeniu.

Domnul primar doreşte că clarifice unele comentarii apărute în spaţiul public cu privire la
campania de toaletare şi tăiere a arborilor.
Precizează că tăiere unor copacii s-a făcut în baza unei liste aprobate, după ce au fost identificaţi
toţi arborii care prezentau un potenţial pericol, cu referire la cazurile din anii anteriori, şi cel din
acest an din Parcul Tractorul, când au fost arbori prăbuşiţi peste maşini parcate, cu menţiunea că în
locul oricărui copac sunt plantaţi alţi doi.
Domnul Primar răspunde şi la contestaţia depusă de domnul senator făcând menţiunea că
aceasta nu a respectat procedura, termenul de depunere fiind depăşit.
Neagu Traian, administratorul unei asociaţii de proprietari din cartierul Triaj. Întreabă dacă
anul acesta vor fi făcute investiţii şi în cartierul Triaj, în condiţiile în care din anul 2017 nu s-a mai
făcut nimic. Ar fi nevoie de intervenţii la borduri, străzi, să se ţină cont de traficul de mare tonaj, e
nevoie de o grădiniţă, de intervenţia mai des a Poliţiei Locale şi nu în ultimul rând ar trebui găsite
soluţii pentru mirosul greu care provine de la groapa de gunoi.
Răspunde domnul Primar, menţionând că au mai fost făcute investiţii în cartierul Triaj dar vom
ţine cont de toate obiecţiunile, împreună cu legii le la Serviciul Amenajare Drumuri Publice şi
Siguranţa Circulaţiei se va face o inventariere a problemelor din cartierul Triaj astfel încât să se
facă ce e bine şi în cartierul Triaj.
Cu privire la solicitarea legată de Poliţia Locală, reprezentantul acestei instituţii este în sală şi a
luat act de sesizarea dumneavoastră.
Soluţia prezentată de dumneavoastră pentru amenajarea unei grădiniţe Şcoala nr. 31, este una
bună, colegii din Primărie iau act de obiecţiunea dumneavoastră şi vedem ce e bine de făcut.
Ca răspuns la problema mirosului din zonă, domnul Primar precizează că la nivelul Instituţiei
Prefectului s-a fosrmat o comisie pentru a identifica sursa mirosului iar concluzia la care s-a ajun a
fost că în apropiere oraşului există firme care au împrăştiat îngrăşământ pentru fertilizare.
Dl Senator Allen Coliban este invitat să ia cuvântul. Face precizarea că ar dori ca pe viitor
proiectul de buget să fie prezentat pe site într-o formă mai uşor urmăribilă, de ex.program Excel şi
nu PDF. Menţionează că a văzut o expunere amplă a bugetului prezentat în dezbaterea publică. A
constatat că există diferenţe la cifre la capitolul termoficare 45,3 partea de venituri şi 45,5 partea de
cheltuieli, rezultând astfel o diferenţă de 200.000 de mii lei, diferenţe la domeniul schiabil, sunt
exemple legate de formă care ar fi putut fi evitate dacă erau trecute toate sumele în prezentarea
bugetului de pe site-ul primăriei, o detaliere mai amplă. La defalcarea pe categorii menţionează
capitolul învăţământ cu o sumă mai mică alocată comparativ cu anul 2017, la capitolul investiţii şi
capitolul mediu. Solicită o detaliere a acestor sume.
Aduce în discuţie canalul Timiş, de pe str. Castanilor. Contestă oportunitatea cursului de apă
precum şi amplasamentul acestui curs de apă. Propune amenajarea canalului Timiş, şi lucrări de
decolmatare, dar nu descoperirea lui. Dacă se ia în calcul strămutarea de vegetaţie, o astfel de
strămutare ar costa foarte mult conform specialiştilor de la Asociaţia Peisagiştilor din România.
Este de acord cu faptul că s-a vorbit despre poluare, şi apreciază că dl primar a adus lămuriri cu
privire la acest aspect.
La capitolul toaletări, a adus în discuţie modul cum s-au făcut toaletările arborilor din
municipiu, ca reaţie a pozelor văzute pe reţelele de socializare. Apreciază că s-a făcut precizarea din
partea reprezentanţilor Municipalităţii că aceste toaletări nu sunt făcute de către specialiştii în
domeniu ci de către persoane fizice neautorizate, şi că au fost date amenzi în acest sens.
În ceea ce priveşte extinderea de parcuri, consideră că ne raportăm la o realitate paralelă. Au
fost eliminate multe zone verzi din Braşov. Precizează că la nivel european există un studiu cu
privire la accesabilitatea spaţiilor verzi. În Braşov 40% din populaţie nu are un parc la îndemână.
Privind mirosurile din oraş, mai consideră că Celula 1 trebuie închisă. Instrumentele necesare
există şi solicită să i se comunice ce demersuri au fost întreprinse.
Dl primar răspunde că, în ceea ce priveşte forma de prezentare a bugetului, acestea sunt detalii
tehnice şi dacă ar fi fost solicitate, ar fi fost puse la dispoziţie de către colegi.
În ceea ce priveşte comparaţia cu alţi ani, dl primar face precizarea că aceste sume sunt
diminuate deoarece aşteptăm o finanţare din partea Fondului de Mediu care să completeze acest

necesar. Suntem într-un contact permanent cu Ministerul, sperăm să obţinem aceste fonduri, a
precizat dl primar.
Rampele sunt efecte ale unor perioade trecute, când statul a vândut cea mai mare parte, este un
lucru la care ne raportăm, suntem parte din această situaţie, însă nu trebuie să fim noi răspunzători
în totalitate şi să fie astăzi numai în sarcina noastră. Mai precizează că sunt alte entităţi care ar
trebui să se ocupe şi să ia măsuri şi nu primarul.
În ceea ce priveşte toaletările, precizează că trebuie făcută diferenţa între toaletările făcute de
specialişti şi cele făcute de persoane fizice neautorizate, pentru care au fost luate şi măsuri de
sancţionare.
Sorin Toarcea ia cuvântul şi face precizarea că în ceea ce priveşte suprafaţa verde pe locuitor
este calculată
Dl viceprimar Barabaş ia cuvântul şi aduce lămuriri cu privire la utilitatea canalului Timiş,
precizând că acesta este un pârâu cadastral, sub autoritatea Apelor Române. Au fost întreprinse
numeroase controale, pentru a nu mai exista mirosuri, deasemenea multe acţiuni de curăţire a
canalului, lucrări de decolmatare a prâului Canal Timiş, împreună cu Serviciul de Gospodărirea
Apelor Braşov.
Dl primar mai precizează că soluţia la care se face referire a fost una propusă de către
specialişti din domeniu, şi dacă aceasta se dovedeşte a fi una realizabilă atunci aceasta va fi
implementată, dacă nu, se vor cauta alte soluţii.
Ioan Corbu
În bugetul de investiţii aţi introdus reabilitarea şi altor străzi din cartierul Tractorul, cum ar fi Eugen
Jebeleanu, George Călinescu, Ionel Teodoreanu, care au fost cedate, şi pentru care dumneavoastră
aţi argumentat că sunt străzi secundate
Răspunde domnul Primar: În cartierul Tractorul ne confruntăm cu o serie de probleme de ordin
juridic. Avem o priotizare a străzilor astfel încât cele care reprezină axe principale, să fie făcute în
prima etapă deoarece avem în vedere să introducem şi trasee pentru transportul public. Străzile la
care vă referiţi fac legătura între aceste străzi. Zilele trecute am avut o întâlnire, la care aţi participat,
cu toate companiile din zonă pentru a găsi soluţii pentru transportul public.
Munteanu Gabriel
Cu privire la proiectul benzi dedicate pentru autoturisme, care prevede şi amenajarea benzilor
dedicate pentru biciclişti, din proiectul studiat acesta nu este conform, nu are dimensiunea optimă
pentru a asigura deplasarea bicicliştilor în siguranţă.
Domnul Primar îi aduce la cunoştinţă despre cele două proiecte de amenajare a unor piste pentru
biciclişti
Naomi Reinuț
De ce nu au fost trecute şi sumele la proiectele de investiţii din proiectul de buget.
Nemulţumită de faptul că a primit un răspuns din partea Primăriei care face trimitere la un link ce
nu cuprinde şi sumele solicitate în cererea ei.
Nu a fost implementat programul cu privire la bugetarea participativă.
Răspuns domnul Primar.
Pe site-ul instituţiei nu au fost trecute şi sumele deoarece este un draft al proiectului de buget, este
un proiect estimativ care poate suferi modificări pâna la aprobare iar partea finală se va concretiza
după şedinţa de aprobare în şedinţă de Consiliu Local
Cu privire la bugetarea participativă au fost date explicaţii, în presă, despre stadiul proiectului şi
etapele care trebuie parcurse pentru a fi creat un astfel de program.

Ciprian Iftimie
Dacă suma prevăzută în proiectul de buget la capitolul bugetul fondurilor europene este de doar 88
milioane de lei.
Răspuns Primar:
Această sumă reprezintă valoare nerambursabilă.
În încheierea prezentării publice a bugetului, dl. Primar mulţumeşte tuturor pentru
participare şi declară:
Acest proiect, care a fost în dezbatere publică și care va fi supus mâine aprobării
Consiliului Local, propune un buget echilibrat, chiar dacă am avut venituri mai mici din cauza unor
noi reglementări fiscale în vigoare. A trebuit să facem anumite corecții, în așa fel încât să avem și
pe anul 2019 un buget care să acopere necesitățile de finanțare și dezvoltare ale orașului, precum și
asigurarea funcționării serviciilor finanțate de la bugetul local. Proiectul de buget se structurează pe
susținerea cât mai mare a cheltuielilor pentru investiții și accesarea de fonduri nerambursabile.
Proiectul a fost discutat de membrii comisiei economice a consiliului local cu fiecare serviciu sau
instituție din subordinea Consiliului Local, a fost prezentat și discutat în celelalte comisii, iar forma
prezentată este cea convenită împreună și care satisface necesitățile municipiului“, a declarat
primarul George Scripcaru.

Elaborat
Oana Chiriță

