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➢ Prioritățile primelor 6 luni de mandat
▸ Elaborarea bugetului 2021
▸ Gestionarea pandemiei 

COVID-19
▸ Gospodărirea orașului
▸ Demararea proiectelor de 

investiții
➢ Respectarea principiilor de bună 

administrare
▸ Transparență
▸ Împreună cu cetățenii
▸ Eficiență și competență

Priorități
Primele 6 luni de mandat



➔ Aprobarea bugetului municipiului 
Brașov;   

➔ Obținerea de fonduri de la bugetul de 
stat pentru investiții;

➔ Strategia pe sport 2021 - 2026;
➔ Finanțarea proiectelor comunității: 

cultură, sport, social și mediu (5,6 
milioane de lei) 

Rezolvarea problemelor 
majore, în interesul 
brașovenilor 

Brașovul administrat corect:



➔ Priorități 2021:
◆ Tranziția către Brașovul verde;
◆ Educația; 
◆ Sănătatea și grija pentru toți. 

Acestor domenii le sunt alocate 48% 
din totalul fondurilor bugetare

➔ pentru prima dată, bugetul trece de 1 
miliard de lei; 

➔ investițiile sunt la același nivel cu 
cheltuielile de funcționare; 

➔ este anul cu cea mai mare alocare de 
fonduri pentru trecerea la un Brașov 
verde, pentru sănătate și pentru 
educație; 

➔ este bugetul cu cea mai mare alocare 
de fonduri pentru proiecte culturale (3 
milioane de lei) și sportive; 

➔ veniturile din fondurile europene 
cresc cu 74% față de 2020, ajungând 
la 290 de milioane de lei;

 ,,Brașovul viitorului se 
construiește începând de 
astăzi”

Buget 2021:



➔ Spitalul Regional
➔ Spitalul de pneumoftiziologie și boli 

infecțioase 
➔ Trenul metropolitan
➔ Parc industrial și tehnologic (zona CET)
➔ Poiana Brașov - all seasons
➔ Reabilitarea zonei istorice (Fundația 

Monumentelor, Regulament fațade, Piața 
Sfatului, zona pietonală Modarom, troițe)

➔ Planul Urbanistic General
➔ Piste biciclete și bikepark Postăvarul
➔ Creșe, Grădinițe și Școli (proiect 

construire grădiniță Ioan Popasu, proiect 
construire creșă Coresi Avantgarden, 
construire sală de sport Școala 
gimnazială nr. 2)

➔ Infrastructură sportivă (Sala Polivalentă, 
sală sport Metrom, baza sportivă Carpați, 
stadionul Tineretului, stadionul Municipal) 

Investițiile majore - 2021

Proiectele orașului:



Împreună învingem pandemia



Campania Vaccinare
anti COVID-19

Învingem pandemia: ➔ Amenajarea a 4 centre de 
vaccinare, pentru etapa a II-a și a 
III-a de vaccinare

➔ Demararea maratonului vaccinării 
„Liber la vaccinare! Liber la viață!“: 
10 evenimente de week-end

➔ Punerea în funcțiune a unui centru 
mobil

➔ Rezultat: 153.669 de vaccinări în 
municipiu, în perioada ianuarie - mai 
2021  



➔ Extinderea limitei de vârstă pentru 
copiii din creșe

➔ Acordarea de ajutor financiar 
pentru plata serviciilor educaționale

➔ Extinderea programului de 
funcționare a creșelor: 6.00 - 18.00

➔ Extinderea grădinițelor nr. 33 și 35: 
95 de locuri noi

➔ Ghidul de finanțare al proiectelor 
culturale: cea mai mare alocare 
bugetară, diversificarea ariilor 
pentru care se alocă finanțare, 
cofinanțare de 90%

➔ Cea mai mare alocare pentru 
capitolul cultură 

Învățământ și cultură

Brașovul educat & Brașovul cultural



➔ Creșterea frecvenței pe anumite rute 
de transport, adaptate nevoilor 
cetățenilor: liniile 7, 8, 15, 25, 28, 36, 
50.

➔ Extindere trasee de transport: linia 25
➔ Extindere trasee școlare: Bartolomeu 

Avantgarden
➔ Extindere sistem de plată cu cardul în 

toate mijloacele de transport în comun 
- 188 de autobuze și troleibuze

➔ Achiziție mijloace de transport în 
comun ecologice: semnare contract 
25 de troleibuze Solaris și 10 
autobuze hibrid Mercedes

➔ Reluarea transportului de biciclete 
Brașov - Poiana Brașov 

➔ Introducere noi trasee de transport 
metropolitan: Sânpetru Residence, 
Budila, Purcăreni

Optimizarea serviciilor de 
transport public

Brașovul transportului eficient



➔ Centrul pentru protejarea victimelor 
violenței domestice (cazare victime, 
consiliere și terapie victime, consiliere 
agresori) -  este în faza de licențiere

➔ Înființarea Direcției de Sănătate și 
Asistență Medicală 

➔ Tichetele cadou ,,Pentru suflet”: 3.179 de 
beneficiari

➔ Acordare vouchere de  masă pentru 
beneficiarii serviciilor de asistență 
socială: 2.656 de beneficiari

➔ Acordarea unei subvenții pentru 
plata chiriei persoanelor aflate în situații 
sociale dificile: în 2021, 50 de familii pot 
beneficia de acest ajutor

➔ Lansarea ghidului de finanțare a 
proiectelor sociale: 500.000 de lei

Servicii sociale
Brașovul cu grijă pentru toți:



Gospodărirea orașului



Gospodărirea orașului
Brașovul siguranței: ➔ Reparații străzi: în ultimele 6 luni 

s-au executat lucrări de plombare, 
reparații și întreținere carosabil și 
trotuare pe 147 de străzi din 
municipiu. 

➔ Semaforizare: au fost semaforizate 
7 treceri de pietoni și iluminate 
suplimentar 20 de treceri de pietoni 

➔ S-au executat lucrări de extindere a 
iluminatului public pe 7 străzi, 
majoritatea din zona nouă a 
cartierului Tractorul, și au fost 
înlocuite corpurile de iluminat de pe 
str. Republicii



➔ Zone verzi: 
◆ au fost plantați 570 de arbori din 

speciile: tei, arțar, mesteacăn.
◆ Au fost plantate 25.000 de fire de 

gard viu.
◆ Au fost plantate 65.000 de fire de 

flori, dintr-un total de 130.000 de 
fire.

◆ Au fost toaletați 1.400 de arbori.

➔ Curățenia de primăvară
◆ s-au efectuat lucrări de salubrizare 

a domeniului public și privat al 
municipiului Brașov pe 687 de 
străzi, în toate cartierele

◆ s-au colectat 32.400 de m.c. de 
deșeuri stradale.

◆ la activitatea de salubrizare au 
participat 285 de lucrători.

Gospodărirea orașului
Brașovul curățeniei:



Sezonul de schi 2020 - 2021

Poiana Brașov:
➔ 2.047.155 de treceri prin turnichete;
➔ 21.828 de ore de muncă;
➔ pentru amenajarea pârtiilor cu 

zăpadă artificială s-au folosit 
154.610 m.c. de apă;  

➔ s-au utilizat 120 lăncii și 29 tunuri 
pentru producerea zăpezii 
artificiale, 6 mașini de bătut zăpada 
tip ratrack;

➔ Rezultat: salvarea a sute de locuri 
de muncă în HoReCa, salvarea a 
zeci de afaceri și plusvaloare la 
dezvoltarea economică a orașului



Respectarea principiilor 
de bună administrare



Transparență
Brașovul administrat corect: ▸ Analiza contractelor primăriei, a 

procedurilor și a execuției 
bugetare;  

▸ Peste 200 de comunicate și 
informări transmise către 
mass-media 

▸ 22 de conferințe de presă
▸ Jurnalul Primarului (44 de ediții) - 

raport către cetățeni în 
transmisiuni live pe rețelele 
sociale



➔ 26 de dezbateri publice, mai multe 
decât a avut Primăria Brașov în ultimii 
doi ani, pe diverse teme: social, cultură, 
calitatea aerului (2), HoReCa, meșteșugari, 
sport (2), ghid cultural, ghid social, buget, 
creșe (2), mediu de afaceri, căsătorii, planul 
urbanistic general, dezvoltatori imobiliari, 
facilități pentru anumite categorii sociale (4) 
(sprijin pentru plata chiriei, primul ghiozdan, 
trusoul pentru nou-născuți, locuințe sociale), 

bune practici în construcții;   
➔ Implicarea cetățenilor în dezvoltarea 

orașului, membri ai societății civile în: 
comisia tehnică de urbanism și în 
echipa pentru Parcul Național 
Brassovia 

Împreună cu comunitatea
Brașovul administrat corect:



#ampromis #amfacut
Programul politic: Brașovul verde

➔ Parcuri - procedură de atribuire pentru 
studiul de oportunitate. Recepție 
estimată la final de august

➔ PN Brassovia - Comisia constituită și 
funcțională
Brașovul curățeniei

➔ Colectare selectivă - am bugetat 
ecoinsule, am propus introducerea lor în 
PNRR

➔ Campania “Curățenia de Primăvară”
➔ Soluție pentru canalizarea în cartierul 

Stupini
➔ Calitatea aerului - buget pentru 

extinderea rețelei de senzori



Brașovul pietonilor, bicicliștilor și al 
traficului relaxat

➔ Siguranța pietonilor - instalarea a 10 treceri 
de pietoni semaforizate

➔ Piste de bicicletă - Corectarea proiectelor 
pe fonduri europene, parteneriat cu CJBV 
pentru extinderea în zona Metropolitană

➔ Parcări - contractul cu P&P reziliat, înființăm 
serviciu în subordinea Primăriei, buget 
pentru noua politică de parcări

➔ Stații de încărcare pentru mașini electrice
Brașov - oraș istoric, dezvoltat armonios

➔ Renovare troițe
➔ Operaționale Fundația Monumentelor
➔ Buget pentru SF pasaj Tractorul - Dedeman

Programul politic:Programul politic:

#ampromis #amfacut



Brașovul cu grijă pentru toți
➔ Serviciul de Sănătate Publică în subordinea 

Primăriei
➔ Spitalul Regional
➔ Spitalul de Pneumoftiziologie și Infecțioase

Brașovul administrat corect
➔ Transparență - ABC servicii publice / 

planificare
➔ Angajări
➔ Bugetare participativă - 2 milioane lei

Brașovul prosper
➔ Centru de Specializare Inteligentă

Bani pentru parc tehnologic

Programul politic:Programul politic:

#ampromis #amfacut



Brașovul cultural

➔ Strategie Culturală în dezbatere publică
Ghid finanțare proiecte culturale - 3 milioane 
lei

Brașovul sportiv

➔ Buget pentru SF Stadion Municipal nou
➔ “Fără lacăte pe curtea școlii” - dezbatere
➔ Strategie Sport Brașov
➔ Ghid finanțare cluburi sportive - 2 milioane 

lei
➔ Bikepark - încep lucrările

Programul politic:Programul politic:

#ampromis #amfacut



➔ Implementarea celor 171 de proiecte 
de investiții

➔ Finalizarea studiilor de oportunitate 
pentru amenajarea de zone verzi, 
infrastructură sportivă în cartiere, 
Reconversie zona Rulmentul,

➔ Realizarea studiului de oportunitate 
pentru parcările publice cu plată,

➔ Studiu amenajare parcări și stații 
încărcare mașini electrice

➔ Demararea procedurii de închiriere a 
parcărilor rezidențiale 

➔ Aprobarea strategiei pe sport 
2021-2026 și lansarea ghidului de 
finanțare a proiectelor sportive

➔ Strategia culturală a municipiului
➔ Forumul Orașelor Verzi (6-12 

septembrie 2021)

Ce urmează:

Brașovul pentru brașoveni



Mulțumim brașovenilor!

Împreună suntem puternici!


