ROMANIA

CONSILruL LOCAL AL MUNICIPIULU BRA$OV
B-dul Eroilor nr.

8

Bragov 500007

Tel:

HOTARAITEA Nr. 62

+40-268-416550

din data de 06 februarie 2019

HOTARARE

A CONSILIULU LOCAL

Privind: aprobarea Raportului pentru onul 2018 privind stadiul realizdrii mdsurilor
din Planul integrat de calitate a aerului tn Municipiul BraSov;

Consiliul Local al Municipiului Bragov, intrunit in gedinld extraordinard la data de 06
februarie 2019;

AnalizAnd, la iniliativa Primarului Municipiului Braqov, Raportul de specialitate al
Compartimentului Protectia Mediului din cadrul Directiei Arhitect $ef, inregistrat cu
nr. 9.681/2019, prin care s-a propus aprobarea Raportului pentru anul 2018 privind stadiul
realizdrii mdsurilor din Planul integrat de calitate a aerului tn Municipiul BraSov;
Avind in vedere prevederile Legii nr. 104/2011, privind calitatea aerului inconjurdtor, cu
modificdrile qi completdrile ulterioare; ale Ordinului ministrului mediului nr. 598/2018 privind
aprobarea listelor cu unitAlile administrativ-teritoriale intocmite in urma incadrdrii in regimuri de
gestionare a ariilor din zonele qi aglomeririle prevdzute in anexa nr. 2 la Legea nr. 104/2011
privind calitatea aerului inconjurdtor qi ale Hotirdrii guvemului RomAniei nr.25712015 privind
aprobarea Metodologiei de elaborare a planurilor de calitatea aerului, a planurilor de acti une pe
termen scurt 9i a planurilor de menfinere a calitAlii aerului;
Jindnd cont de modelul (macheta) pentru raportarea trimestriald gi anuali a stadiului
realizdrii mdsurilor din Planul integrat de calitate a aerului in Municipiul Bragov, transmis de
cAtre autoritatea centralA pentru proteclia mediului (ANPM) prin autoritdJile publice teritoriale
pentru proteclia mediului, respectiv Agenlia pentru Protectia Mediului Bragov;
In conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. l, 2 9i 5 ale Consiliului Local
Braqov;.

In temeiul prevederilor art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. d), alin, (6), lit. d), pct. 9, art. 39,
alin. (2), art. 43, alin. (l), art. 45, alin. (1), art. 61, alin. (2), alin. (3), art. 115, alin. (1), lit. b) qi
art. 117, alin. (l), lit. a) din Legea Administraliei Publice Locale nr. 21512001, republicatd, cu
modificdrile gi completdrile ulterioare,

HOTARiSTE:
Se aptob6, Raportul pentru anul 2018 privind stadiul realizdrii mdsurilor din
Planul integral de calitate a aerului in Municipiul Eragau, conform Anexei, care face parte
integranti din prezenta hotbrdre.

Art2

Primarul Municipiului Bragov, prin Direclia Arhitect $ef
Proteclia Mediului, va asigura ducerea la indeplinire a prezentei hotdrdri.

-

Compartimentul

CONTRASEMNAT
MUNIC I PI ALAI BRASOV,

S EC RETARAL

Adriana Goran

adoptata cu unanimitate de voturi.

/fu,n-

ANEXA la HCL nr....................

Numărul măsurii, în
plan

Măsura 1.1.1

Măsura

Creșterea ponderii utilizării transportului public ecologic prin
punerea în circulaţie a autobuzelor electrice, autobuzelor electric
hibride, autobuzelor alimentate cu GNC și a troleibuzelor, a
autovehiculelor alimentate cu combustibil ecologic/alternativ sau
orice alte surse de propulsie ecologice.

Termene prevăzute
în plan
Responsabil
/responsabil
i
data de data de
incepere finalizare

Costuri prevăzute în plan Surse finanțare

Lei

Euro

111mil.
20 mil.
2018

2022

RATBV SA;
PMBV

78 mil.
62mil.
137,8 mil.

credit BERD
PMBV (POR )
MDRAP (POR)
MDRAP (POR)
AFM
80%+PMBV
20%;

Costuri
Surse
suportate până finanțare
la data
raportării
Lei Euro

Data la care a
început
implementarea

Data de începere
2018
2018
2018
2018
2018

Măsura 1.1.2

2018

2022

RATBV SA;
PMBV

7 mil.

Gestionarea traficului prin realizarea unui pasaj rutier suprateran

2018

2022

PMBV

3mil.

Gestionarea traficului prin realizarea de căi noi de acces

2018

2022

2mil.

PMBV

Gestionarea traficului prin realizarea inelului interior

2018

2022

0,2mil.

PMBV

Gestionarea traficului prin realizarea terminalelor intermodale de
trafic

2,3 mil.
2018

2022

PMBV

Gestionarea traficului prin introducerea de restricții

2018

2022

PMBV (POR )

Măsura 1.1.8

2018

2022

Gestionarea traficului prin extinderea sistemului de trasnport cu
bicicleta

2018

2022

0

Gestionarea traficului prin realizarea de facilităţi park&ride

2018

2022

0,06mil.

PMBV

Imbunătăţirea accesului autovehiculelor la locurile de parcare

2018

2022

Gestionarea traficului prin creşterea taxei de parcare în zona
centrală

2018

2022

2,4mil

PMBV

25mil.

PMBV

0,05mil

PMBV

PMBV

TOTAL
stadiu: realizat /nerealizat/stadiu lucrări

TOTAL
stadiu: realizat /nerealizat/stadiu lucrări

Introducerea restrictiilor deincarcare/descarcare marfuri in zone ale orasului
nr./an

TOTAL
stadiu: realizat /nerealizat/stadiu lucrări

Echipare trecerei pentru pietoni cu butoane de comanda si eficientizarea celor existente
nr.

PMBV (POR )

PMBV (POR )

TOTAL
stadiu: realizat /nerealizat/stadiu lucrări
nr. locuri/an
TOTAL
stadiu: realizat /nerealizat/stadiu lucrări

Sistem de orientare si sistem de afisare mesaje variabile
Terminal parcare in Poiana Brasov

0

km/an

Construire de noi parcari in zone rezidentiale si a sistemelor park&ride
Aplicarea masurii este prevazuta a se implementa la nivelul cartierelor Centrul Vechi si Bartolomeu

PMBV (POR )

TOTAL
stadiu: realizat/nerealizat/stadiu realizare

Realizare infrastructura integrata pentru ciclism
Traseu 1-

Data de începere
Măsura 1.1.12

km/an

Amplasarea terminalului intermodal in zona GaraCF Brasov

PMBV

Data de începere
Măsura 1.1.11

TOTAL
stadiu: realizat /nerealizat/stadiu lucrări

Implementarea sistemului de sensuri unice

Accesul autovehiculelor in zonele cu restrictii numai in baza autorizatiilor emise de primarie

Data de începere
Măsura 1.1.10

km/an

Realizare terminal intermodal de trafic

Data de începere
Măsura 1.1.9

TOTAL
stadiu: realizat /nerealizat/stadiu lucrări

PMBV (POR )

Data de începere
Gestionarea traficului prin modificarea timpilor de semnalizare la
intersecții si echiparea cu butoane de comanda a trecerilor de
pietoni

TOTAL
stadiu: realizat /nerealizat/stadiu lucrări

Cai noi de acces;Amenajare drum de legatura

La nivelul cartierelor Astra, Florilor-Craiter, Tractorul, Bartolomeu si Bartolomeu Nord

PMBV

PMBV

stadiu: realizat /nerealizat/stadiu lucrări

Realizarea unui pasaj rutier suprateran in zona Garii-Coresi

Municipiul Brasov; Brasov-Cristian (str.Cucului); Brasov-Poiana Brasov

Data de începere
Măsura 1.1.7

stadiu: realizat /nerealizat/stadiu
10 autobuze E6 intrate în parcul RATBV SA

1

Data de începere
Măsura 1.1.6

nr.

Introducerea sistemului eTiketing pentru toate vehiculele de transport public din oras cu achizitia
sistemului de informare in timp real in statii

PMBV

Data de începere
Măsura 1.1.5

Achizitionarea de mijloace de transport ecologice
număr de autobuze E6 achiziționate din 105 contractate (30 buc/10,5m + 40 buc./12m + 35buc./18m)
un număr de 25 troleibuze articulate si 10 autobuze hibrid
număr troliebuze achiziționate din cele 26 contractate
20 autobuze electrice si a statiilor de incarcare (12 autobuze articulate + 8 autobuze solo)
număr autobuze electrice si hibrid achiziționate din 52 contractate (32 buc. electrice + 20 buc hibrid)

nr.calatorii/an

Data de începere
Măsura 1.1.4

2018
trim IV

PMBV (POR )

Data de începere
Măsura 1.1.3

Unitate de masura
indicator

TOTAL
Data de începere

Promovarea transportului public prin introducerea unui sistem de
informare în timp real cu privire la serviciile de transport public,
serviciului eTickting

Acțiunea

1
TOTAL
stadiu: realizat /nerealizat/stadiu lucrări

Crestere taxa parcare in zona centrala
HCL aprobat

TOTAL

Măsura 1.1.13

Continuarea modernizării centralelor termice de cvartal şi
dotarea acestora cu cazane cu arzătoare cu emisii reduse de
poluanţi

Data de începere
2018

2022

PMBV

7mil

Reabilitare sistem de incalzire centralizata in Municipiul Brasov prin inlocuirea retelei de
distributie a agentului termic

stadiu: realizat /nerealizat/stadiu lucrări
km/an

PMBV

TOTAL
Data de începere
Măsura 1.1.14

Sprijinirea persoanelor fizice şi juridice pentru a se branşa la
sistemul centralizat de distribuţie a agentului termic

2018

2022

PMBV

1,2mil.

Continuarea programului de reabilitare termică a clădirilor

2018

2022

PMBV

2mil.

PMBV

Creşterea suprafeţei spaţiilor verzi şi gestiunea celor existente

2018

2022

PMBV

6mil.

PMBV
PNDR
RPLPK

TOTAL
stadiu: realizat /nerealizat/stadiu lucrări

Reabilitarea termica a cladirilor
Colegiul Tehnic Maria Baiulescu; Colegiul Tehnic Transilvania;

Data de începere
Măsura 1.1.16

stadiu: realizat /nerealizat/stadiu lucrări
nr./an

PMBV

Data de începere
Măsura 1.1.15

Sustinerea PF si PJ doritoare pentru bransarea la sistemul centralizat de distributie a agentului
termic

nr./an
TOTAL
stadiu: realizat /nerealizat/stadiu lucrări

Cresterea suprafetei spatiilor verzi si gestionarea corespunzatoare a celor existente
Amenajare si intretinere spatii verzi

mp/an
TOTAL

Data de începere
Măsura 1.1.17

Creşterea eficienţei salubrizării urbane-salubrizarea străzilor

2018

2022

PMBV

0,9mil.

PMBV

stadiu: realizat /nerealizat/stadiu lucrări

Aspirarea carosabilului si spalarea acestuia
Lungime strazi

km/an
TOTAL

Data de începere
Măsura 1.1.18

Tren metropolitan

2018

2022

PMBV;
CFR

50mil.

Triaj Harman-Gara Brasov-Stupini; Triaj Harman-Gara Brasov-Bartolomeu-Lustic; Triaj Harman-Cartier
Florilor-Darste

PMBV (POR )

stadiu: realizat /nerealizat/stadiu lucrări

Implementare solutie tren metropolitan in municipiul Brasov
nr.calatori/an

TOTAL
Data de începere
Măsura 1.1.19

Reglementarea din punct de vedere termic a ansamblurilor noi
imobiliare

2018

2022

PMBV

In noul PUG sa se prevada obligativitatea ca in cazul locuintelor colective sau ansambluri imobiliare,
acestea sa fie deservite, ca sursa de caldura, de centrale de bloc sau de cvartal

PMBV

stadiu: realizat /nerealizat/stadiu lucrări

Reglementare in noul PUG
nr./an

TOTAL
Data de începere
Măsura 1.1.´20

Promovarea transportului public prin crearea de benzi dedicate
transportului public

4,5mil.
2018

2022

PMBV

PMBv (POR)

nr. km de bandă unică realizata

Amenajarea de benzi dedicate transportului public
Terminal Poienelor-calea Bucuresti-str.Toamnei-bd.M.Kogalniceanu-bd.Victoriei-str.I.Maniu-str.N.Iorgastr.Lunga-calea Fagarasului-Terminal Stadionul Municipal-str.Lunga-bd.Eroilor-bd.15 Noiembrie-calea
Bucuresti-bd.Victoriei-Terminal Gara

km/an
TOTAL

anul 2018

10 autobuze

Prevăzut a se realiza

Rămas de realizat

95

alte informații

