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Autoritãþile administraþiei publice locale

INTRODUCERE

Democraþia este un sistem politic în care cetãþenii îºi exercitã controlul asupra
autoritãþilor, iar acest control este legitim, adicã este sprijinit de norme care sunt
acceptate de autoritãþi ºi cetãþeni.

Implicarea cetãþenilor în administrarea localitãþii în care trãiesc este nu numai
beneficã, dar ºi necesarã. Cei aleºi în administraþia publicã localã pot lua cunoºtinþã
atât de nevoile ºi grijile cetãþenilor, cât ºi de eventuale sugestii privind modul de
rezolvare a unor probleme, numai printr-o permanentã ºi strânsã legãturã cu aceºtia.
Pe de altã parte, dialogul între reprezentanþii administraþiei publice locale ºi
cetãþeni poate oferi celor dintâi ocazia sã-ºi justifice unele decizii ºi acþiuni ºi sã
explice care sunt cauzele anumitor nerealizãri. Prin aceasta, administraþia unei
localitãþi poate obþine nu numai înþelegerea cetãþenilor din respectiva localitate
legatã de unele demersuri ºi, mai cu seamã, de unele nereuºite ale sale, dar ºi
sprijinul în rezolvarea anumitor probleme.

Pentru ca dialogul sã fie însã eficient, trebuie ca cetãþenii sã cunoascã atribuþiile
diferiþilor factori ai administraþiei locale, cât mai exact. Aceasta le va da
posibilitatea sã ridice în faþa administraþiei publice locale numai probleme ce
sunt de competenþa ei ºi sã înþeleagã limitele cu privire la atribuþiile acesteia.
Atunci, presiunea cetãþenilor, manifestatã prin opinii ºi iniþiative, îi va face pe
primari, consilieri ºi pe funcþionarii primãriilor sã nu se mai simtã singurii în mãsurã
sã decidã asupra modului în care trebuie sã rezolve anumite probleme, sau asupra
prioritãþilor.

Dar în acelaºi timp, aceastã presiune va schimba, în ochii reprezentanþilor ºi
lucrãtorilor din administraþie, imaginea cetãþenilor, din cea de depunãtori de cereri
la primãrie, într-una de cãutãtori ºi iniþiatori de soluþii, precum ºi de persoane care
se intereseazã în permanenþã de ceea ce fac cei pe care îi aleg ºi pe care îi
plãtesc.

Asociaþia Pro Democraþia
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AUTORITÃÞILE
ADMINISTRAÞIEI
PUBLICE LOCALE

Existã douã nivele ale administraþiei publice locale: administraþia la nivelul
judeþului ºi administraþia la nivelul oraºelor ºi comunelor.

Autoritãþile administraþiei publice, prin care se realizeazã autonomia localã în
comune ºi oraºe, sunt Consiliile Locale ºi Primarii. Consiliile Locale iau decizii
cu privire la diferite aspecte ce þin de administraþia localitãþii, iar primarii pun în
practicã aceste decizii. La nivelul comunelor ºi oraºelor, administraþia localã are
ca principalã responsabilitate realizarea serviciilor publice de interes local.
Principala atribuþie a primarului este aceea de a implementa hotãrârile consiliilor
locale comunale ºi orãºeneºti.

La nivel judeþean, Consiliul Judeþean coordoneazã activitãþile consiliilor comunale
ºi orãºeneºti în vederea realizãrii serviciilor publice de interes judeþean. Consiliul
judeþean asigurã servicii la nivel judeþean ºi coordoneazã activitãþile consiliilor
comunale ºi orãºeneºti în realizarea serviciilor de importanþã regionalã.

Relaþia între administraþia judeþeanã ºi administraþiile orãºeneºti ºi comunale se
bazeazã pe principiile autonomiei, legalitãþii ºi colaborãrii în rezolvarea
problemelor comune. Nu existã relaþii de subordonare între administraþiile
orãºeneºti ºi comunale ºi administraþia judeþeanã.

Atât administraþiile judeþene cât ºi cele orãºeneºti ºi comunale pot avea în subordine
servicii de gospodãrire comunalã, transport în comun, ºcoli, spitale etc. Principala
diferenþã constã în faptul cã administraþiile judeþene asigurã servicii la nivelul
judeþului, în vreme ce administraþiile orãºeneºti ºi comunale asigurã servicii la
nivel local.

Ceea ce fiecare cetãþean ar trebui sã ºtie este unde anume trebuie sã se adreseze
pentru rezolvarea problemei sale: la Primãrie, la Poliþie, la Prefecturã, la regii
autonome care rãspund de anumite servicii? De competenþa cãrei instituþii aparþine
rezolvarea problemei respective?
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Relaþiile dintre Primar ºi Consiliul Local
în ceea ce priveºte raporturile dintre Primar ºi Consiliul Local, trebuie reþinute
urmãtoarele:

• Consiliul Local este autoritatea decizionalã, în timp ce Primarul este
autoritatea executivã;

• Primarul este obligat sã punã la dispoziþia consilierilor, la cererea acestora,
în termen de cel mult 15 zile, conform regulamentului de funcþionare a
Consiliului Local, informaþiile necesare îndeplinirii mandatului;

• Consiliul Local se întruneºte în ºedinþã ordinarã, lunar, la convocarea
primarului.

El se poate întruni în ºedinþã extraordinarã, ori de câte ori este necesar, la cererea
primarului sau a cel puþin o treime din numãrul membrilor consiliului.

PRIMÃRIA

Primarul, viceprimarii ºi secretarul împreunã cu aparatul propriu al Consiliului
Local constituie Primãria, o instituþie publicã cu activitate permanentã care duce
la îndeplinire hotãrârile Consiliului Local. Primãria soluþioneazã problemele curente
ale colectivitãþilor locale în care funcþioneazã.
Primarul este ºeful administraþiei publice locale ºi rãspunde în faþa Consiliului
Local de buna funcþionare a acesteia. Primarul reprezintã oraºul în relaþiile cu
persoanele fizice sau juridice din þarã sau strãinãtate, precum ºi în justiþie.

Primarul municipiului Braºov: GEORGE SCRIPCARU
• Nãscut: Roman, Neamþ, 3 septembrie 1966
• Locul de muncã ºi funcþia: Primãria Municipiului Braºov

- Primar
• Profesia: Profesor de sport
• Formaþiunea politica: P.D.
• Contact: 0744-505046; 414172
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PROCEDURA PRIVIND PROGRAMAREA AUDIENÞELOR

• Programaþi-vã audienþa la primar, chiar dacã problema Dvs. este personalã
sau de interes public.

• Programarea audienþelor se face în fiecare zi de luni pânã vineri la cam.
11 din Primãria Braºov, iar audienþele se desfãºoarã în fiecare miercuri
începând cu ora 14.00.

• Cereþi personalului angajat sã vã comunice cu exactitate data ºi ora la
care vã puteþi întâlni cu primarul.

• Respectaþi planificarea stabilitã. Acest lucru aduce câºtig de timp ºi
eficienþã atât pentru Dvs. cât ºi pentru funcþionarii din Primãrie.

• Adresaþi-vã pentru orice informaþii privind audienþele la Centru de
Informaþii pentru Cetãþeni (cam.11).

ATRIBUÞIILE PRIMARULUI

În conformitate cu prevederile art. 66, 67 68 ºi art. 70 ºi 71 din Legea 215/2001
privind Administraþia Publicã Localã atribuþiile primarului sunt:

TITLUL I – ATRIBUÞIILE PRIMARULUI

CAP.I – Atribuþiile exercitate în calitate de REPREZENTANT AL STATULUI
Art. 1. Primarul Municipiului Braºov este ºeful administraþiei publice locale ºi va
avea urmãtoarele atribuþii în calitate de reprezentant al statului:

a) asigurã respectarea drepturilor ºi libertãþilor fundamentale ale cetãþenilor,
a prevederilor Constituþiei, precum ºi punerea în aplicare a legilor, a
decretelor Preºedintelui României, a hotãrârilor ºi ordonanþelor Guvernului;
dispune mãsurile necesare ºi acordã sprijin pentru aplicarea ordinelor ºi
instrucþiunilor cu caracter normativ ale miniºtrilor ºi ale celorlalþi
conducãtori ai autoritãþilor administraþiei publice centrale, precum ºi a
hotãrârilor consiliului judeþean;

b) exercitã atribuþiile de ofiþer de stare civilã ºi autoritate tutelarã;
c) îndeplineºte sarcinile ce îi revin din actele normative privitoare la

recensãmânt, la organizarea ºi desfãsurarea alegerilor, la luarea mãsurilor
de protecþie civilã, precum ºi a altor atribuþii stabilite prin lege;

d) verificã îndeplinirea obligaþiilor municipiului ce rezultã din legile speciale
a cãror realizare constituie un interes naþional ºi dispune sau propune
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Consiliului Local, adoptarea mãsurilor corespunzãtoare.
CAP.II – Atribuþii exerciate în calitate de REPREZENTANT AL COMUNITÃÞII
LOCALE
Art. 2 Primarul Municipiului Braºov va exercita direct. În calitate de ºef al
administraþiei publice locale ºi al aparatului propriu de specialitate al autoritãþilor
administraþiei publice locale, urmãtoarele atribuþii prevãzute în Legea
Administraþiei Publice Locale:

a) asigurã aducerea la îndeplinire a hotãrârilor consiliului local. În cazul în
care apreciazã cã o hotãrâre este ilegalã, în termen de trei zile de la
adoptare îl sesizeazã pe prefect;

b) poate propune consiliului local consultarea populaþiei prin referendum,
cu privire la problemele locale de interes deosebit. Pe baza hotãrârii
consiliului local ia mãsuri pentru organizarea acestei consultãri, în
condiþiile legii;

c) prezintã consiliului local, anual, sau ori de câte ori este necesar, informaþii
privind starea economicã ºi socialã a oraºului, în concordanþã cu
atribuþiile ce revin autoritãþilor administraþiei publice locale, precum ºi
informaþii asupra modului de aducere la îndeplinire a hotãrârilor consiliului
local;

d) întocmeºte proiectul bugetului local ºi contul de încheiere a exerciþiului
bugetar ºi le supune spre adoptare consiliului local;

e) exercitã funcþia de ordonator principal de credite;
f) exercitã drepturile ºi asigurã îndeplinirea obligaþiilor ce revin municipiului

în calitate de persoanã juridicã civilã;
g) reprezintã Municipiul Braºov în relaþiile cu persoane fizice sau juridice

din þarã ºi din strãinãtate, precum ºi în justiþie;
h) ia mãsuri pentru prevenirea ºi limitarea urmãrilor calamitãþilor,

catastrofelor, incendiilor, epidemiilor sau epizotiilor, împreunã cu organele
specializate ale statului. În acest scop poate mobiliza populaþia, agenþii
economici ºi instituþiile publice din comunã sau din oraº, acestea fiind
obligate sã execute mãsurile stabilite în planurile de protecþie ºi intervenþie
elaborate pe tipuri de dezastre;

i) asigurã ordinea publicã ºi liniºtea locuitorilor, prin intermediul poliþiei,
jandarmeriei, gardienilor publici, pompierilor ºi unitãþilor de prtecþie civilã,
care au obligaþia sã rãspundã solicitãrilor sale, în condiþiile legii;

j) ia mãsurile prevãzute de lege cu privire la desfãºurare adunãrilor publice;
k) ia mãsurile de interzicere sau de suspendare a spectacolelor,

reprezentaþiilor sau a altor manifestãri publice care contravin ordinii de
drept ori atenteazã la bunele moravuri, la ordinea ºi liniºtea publicã;
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l) ia mãsuri pentru elaborarea planului urbanistic general al localitãþii ºi îl
supune aprobãrii consiliului local; asigurã respectarea prevederilor planului
urbanistic general, precum ºi ale planurilor urbanistice zonale ºi de detaliu;

m) conduce serviciile publice locale; supravegheazã realizarea mãsurilor
de asistenþã ºi ajutor social;

n) emite avizele, acordurile ºi autorizaþiile date în competenþa sa prin lege;
o) propune consiliului local spre aprobare, în condiþiile legii, organigrama,

statul de funcþii, numãrul de personal ºi regulamentul de organizare ºi
funcþionare a aparatului propriu de specialitate;

p) numeºte ºi elibereazã din funcþie, în condiþiile legii, personalul din aparatul
propriu de specialitate al autoritãþilor administraþiei publlice locale, cu
excepþia secretarului; propune consiliului local numirea ºi eliberarea din
funcþie, în condiþiile legii, a conducãtorilor regiilor autonome, ai instituþiilor
ºi serviciilor publice de interes local.

CONSILIUL LOCAL BRAªOV

Consiliul Local are iniþiativa ºi hotãrãºte cu
respectarea legii, în problemele de interes
local, cu excepþia celor care sunt date prin
lege în competenþa altor autoritãþii publice
Prin lege, consilierii sunt în serviciul
comunitãþii locale, deci în slujba cetãþenilor
ºi de aceea relaþia “cetãþean - consilier”
trebuie sã fie una puternicã, permanentã, de
cooperare. Consilierul local ºi cetãþeanul sunt
doi parteneri care conduc comunitatea.
Consilierul local din oraºul în care locuim ºi-
a asumat responsabilitatea de a încerca sã îmbunãtãþeascã, prin contribuþia sa la
adoptarea hotãrârilor locale, cursul vieþii comunitãþii.

PRINCIPALELE ATRIBUÞII ALE CONSILIULUI LOCAL
(Conform Legii 215/2001 administratiei publice locale)

Consiliul Local are iniþiativa ºi hotãrãºte, în condiþiile legii, în toate problemele
de interes local, cu excepþia celor care sunt date prin lege în competenþa altor
autoritãþi publice, locale sau centrale.

“Jur sã respect Constituþia ºi
legile þãrii ºi sã fac, cu bunã
credinþã, tot ceea ce stã în
puterile ºi priceperea mea
pentru binele locuitorilor
oraºului”

Jurãmântul depus de consilierii
locali
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Consiliul Local are urmãtoarele atribuþii:
1. Alege din numãrul consilierilor viceprimarul, respectiv viceprimarii, dupã

caz; stabileºte, în limitele normelor legale, numãrul de personal din
aparatul propriu;

2. Aprobã statutul comunei sau al oraºului, precum ºi regulamentul de
organizare ºi funcþionare a consiliului;

3. Avizeazã sau aprobã, dupã caz studii, prognoze ºi programe de dezvoltare
economico-socialã, de organizare ºi amenajare a teritoriului, documentaþii
de amenajare a teritoriului ºi urbanism, inclusiv participarea la programe
de dezvoltare judeþeanã, regionalã, zonalã ºi de cooperare transfrontalierã,
în condiþiile legii;

4. Aprobã bugetul local, împrumuturile, virãrile, de credite ºi modul de
utilizare a rezervei bugetare; aprobã contul de încheiere a exerciþiului
bugetar; stabileºte impozite ºi taxele locale, precum ºi taxele speciale,
în condiþiile legii;

5. Aprobã la propunerea primarului, în condiþiile legii, organigrama, statul
de funcþii, numãrul de personal ºi regulamentul de organizare ºi
funcþionare a aparatului propriu de specialitate, ale instituþiilor ºi servicilor
publice, precum ºi ale regiilor autonome de interes local;

6. Administrarea domeniului public ºi domeniul privat al comunei sau oraºului;
7. Hotãrãºte darea în administrare, concesionare sau închirierea bunurilor

proprietate publicã a comunei sau oraºului, dupã caz, precum ºi a serviciilor
publice de interes local, în condiþiile legii;

8. Hotãrãºte vânzarea concesionarea sau închirierea bunurilor proprietate
privatã a comunei sau oraºului, dupã caz în condiþiile legii;

9. Înfiinþeazã instituþii publice, societãþi comerciale ºi servicii publice de
interes local; urmãreºte controleazã ºi analizeazã activitatea acestora;
instituie cu respectarea criteriilor generale stabilite prin lege, norme de
organizare ºi funcþionare pentru instituþiile ºi serviciile de interes local;
numeºte ºi elibereazã din funcþie, în condiþiile legii, conducãtorii seviciilor
publice de interes local, precum ºi pe cei ai instituþiilor publice din
subordinea sa; aplicã sancþiuni disciplinare, în condiþiile legii, persoanelor
pe care le-a numit;

10. Hotãrãºte asupra înfiinþãrii ºi reorganizãrii regiilor autonome de interes
local; exercitã în numele unitãþii administrativ teritorial, toate drepturile
acþionarului la societãþile comerciale pe care le-a înfiinþat, hotãrãºte
asupra privatizãrii acestor societãþi comerciale; numeºte ºi elibereazã
din funcþie, în condiþiile legii, membrii consiliior de administraþie ale
regiilor autonome de sub autoritatea sa;
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11. Analizeazã ºi aprobã,în condiþiile legii, documentaþiile de amenajare a
teritoriului ºi urbanism al localitãþilor, stabilind mijloacele materiale ºi
financiare necesare în vederea realizãrii acestora; aprobã alocarea de
fonduri din bugetul local pentru acþiuni de apãrare împotriva inundaþiilor,
incendiilor, dezastrelor ºi fenomenelor meteorologice periculoase;

12. Stabileºte mãsurile necesare pentru construirea, întreþinerea ºi
modernizarea podurilor, precum ºi a întregii infrastructuri aparþinând cãilor
de comunicaþii de interes local;

13. Aprobã, în limitele competenþelor sale, documentaþiile tehnico-economice
pentru lucrãrile de investiþii de interes local ºi asigurã condiþiile necesare
în vederea realizãrii acestora;

14. Asigurã, potrivit competenþelor sale, condiþiile materiale ºi financiare
necesare pentru buna funcþionare a instituþiilor ºi serviciilor publice de
educaþie, sãnãtate, culturã, tineret ºi sport, apãrarea ordinii publice,
apãrarea în caz de incediu ºi protecþia civilã, de sub autoritatea sa,
urmãreºte ºi controleazã activitatea acetora;

15. Hotãrãºte în localitãþile cu medici sau cu personal sanitar în numãr
insuficient, acordarea de stimulente în naturã ºi în bani, precum ºi alte
facilitãþi, potrivit legii, în scopul asigurãrii serviciilor medicale pentru
populaþie; asemenea facilitãþi pot fi asigurate ºi cadrelor didactice;

16. Contribuie la organizarea de activitãþi ºtiinþifice, culturale, artistice,
sportive ºi de agrement;

17. Hotãrãºte cu privire la asigurarea ordinii publice; analizeazã activitatea
gardienilor publici, poliþiei, jandarmeriei, pompierilor ºi a formaþiunilor
de protecþie civilã, în condiþiile legii, ºi propune mãsuri de îmbunãtãþire
a activitãþii acestora;

18. Acþioneazã pentru protecþia ºi refacerea mediului înconjurãtor, în sopul
creºterii calitãþii vieþii; contribuie la protecþia, conservarea, restaurarea
ºi punerea în valoare a monumentelor istorice ºi de arhitecturã, a parcurilor
ºi  rezervaþiilor naturale, în condiþiile legii;

19. Contribuie la realizarea mãsurilor de protecþie ºi asistenþã socialã; asigurã
protecþia copilului, potrivit legislaþie în vigoare; aprobã criteriile pentru
repartizarea locuinþelor sociale; înfiinþeazã ºi asigurã funcþionarea unor
instituþii de binefacere de interes local;

20. Înfiinþeazã ºi organizeazã târguri, pieþe, oboare, locuri ºi parcuri de
distracþie, baze sportive ºi asigurã buna funcþionare a acestora;

21. Atribuie sau schimbã, în condiþiile legii, denumiri de strãzi, de pieþe ºi de
obiective de interes public local;
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22. Conferã persoanelor fizice române sau strãine, cu merite deosebite, titlul
de cetãþean de onoare al comunei sau al oraºului;

23. Hotãrãºte, în condiþiile legii, cooperarea sau asocierea cu persoane juridice
române sau strãine, cu organizaþii neguvernamentale ºi cu alþi parteneri
sociali, în vederea finanþãrii ºi realizãrii în comun a unor acþiuni, lucrãri,
servicii sau proiecte de interes public local; hotãrãºte înfrãþirea comunei
sau oraºului cu unitãþi admistrativ-teritoriale similare din alte þãri;

24. Hotãrãºte, în condiþiile legii, cooperarea sau asocierea cu alte autoritãþi
ale administraþiei publice locale din þarã sau din strãinãtate, precum ºi
aderarea la asociaþiile naþionale ºi internaþionale ale autoritãþilor
administraþiei publice locale, în vederea promovãrii unor interese comune;

25. Sprijinã, în condiþiile legii, activitatea cultelor religioase;
26. Asigurã libertatea comerþului ºi încurajeazã libera iniþiativã, în condiþiile

legii.
Consiliul local exercitã ºi alte atribuþii stabilite prin lege.

CONSTITUREA ªI FUNCÞIONAREA CONSILIULUI LOCAL

Consiliul Local este ales pe o perioadã
de 4 ani ºi, în Braºov, are în componenþa
sa 27 de consilieri care reprezintã diferite
partide politice. Aceºtia sunt aleºi pe
baza opþiunilor exprimate de cãtre
alegãtori în cadrul alegerilor locale. Din
rândul consilierilor sunt aleºi viceprimarii
oraºului   (municipiul   Braºov   este
reprezentat de cãtre doi viceprimari:
Adrian Gabor ºi Gabriel Andronache).
Totodatã la ºedinþele Consiliului Local
participã de drept primarul ºi secretarul
municipiului. ªedinþele Consiliului Local se desfãºoarã lunar (ºedinþe ordinare) la
cererea primarului sau în ºedinþe extraordinare de câte ori este nevoie, la cererea
primarului sau a cel puþin o treime din numãrul consilierilor aleºi. ªedinþele sunt
legal constituite dacã este prezentã majoritatea consilierilor.

• Consiliul Local constituie din rândul membrilor sãi comisii pentru
rezolvarea operativã a problemelor din diferite domenii. Cetãþenii trebuie
sã cunoascã comisiile ce funcþioneazã pe lângã Consiliul Local,
componenþa ºi domeniul de activitate al acestora.

Consilierii rãspund solidar pentru
activitatea Consiliului Local din care
fac parte ºi pentru hotãrârile
acestuia, pe care le-au votat. De
asemenea, fiecare consilier
rãspunde pentru propria activitate
desfãºuratã în exercitarea
mandatului. La cererea consilierilor,
votul lor va fi consemnat în procesul
verbal al ºedinþei.
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• ªedinþele Consiliului Local sunt publice, cu excepþia cazurilor în care
consilierii decid, cu majoritate de voturi, ca acestea sã se desfãºoare cu
uºile închise.

• Ordinea de zi se aduce la cunoºtinþa locuitorilor oraºului prin presa localã
ori prin alt mijloc de publicitate.

Consiliul Local poate fi dizolvat prin hotãrâre a guvernului, la propunerea motivatã
a prefectului, în cazul în care hotãrârile Consiliului contravin intereselor generale
ale statului, încalcã ordinea de drept sau compromit interesele comunei sau oraºului.

Pentru rezolvarea problemelor din diferite domenii, activitatea Consiliului Local
Braºov se desfãºoarã în cadrul a  7 comisii de specialitate. Acestea au în componenþa
lor un preºedinte, un secretar ºi un numãr definit de membri.

Consiliul Local poate adopta hotãrâri pe baza proiectelor de hotãrâri care sunt în
prealabil discutate în cadrul comisiilor de specialitate. Proiectele de hotãrâri nu
pot fi dezbãtute în cadrul ºedinþelor Consiliului, dacã nu au avizul comisiei de
specialitate ºi dacã nu sunt însoþite de raportul de specialitate al compartimentului
de resort din aparatul propriu al Consiliului Local. Dreptul la iniþiativã pentru
proiectele de hotãrâre aparþine primarului ºi consilierilor locali.

CINE SUNT ALEªII NOªTRII?

GABOR ALEXANDRU ADRIAN
• Nãscut: Braºov, 19 martie 1970
• Locul de muncã ºi funcþia:

Primãria Municipiului Braºov - Viceprimar
• Profesia: Tehnician merceolog
• Formaþiunea politicã: P.D.
• Contact: 0744-817433

ANDRONACHE GABRIEL
• Nãscut: Braºov, 22 septembrie 1974
• Locul de muncã ºi funcþia:

Primãria Municipiului Braºov - Viceprimar
• Profesia: Jurist
• Formaþiunea politicã: P.N.L.
• Contact: 0722-050348
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GONÞEA PAUL
• Nãscut: Bucueºti, Jud. Ilfov, 7 septembrie 1944
• Locul de muncã ºi funcþia: S.C. PRESCOM S.R.L.
• Profesia: Tratamente termice
• Formaþiunea politicã: P.D.
• Contact: 0722-230074, 512504

OPRICA FLORENTIN-ADRIAN
• Nãscut: Caransebeº, Jud. Caransebeº, 7 martie 1980
• Locul de muncã ºi funcþia: Facultatea de ªtiinþe

Economice - student
• Profesia:
• Formaþiunea politicã: P.D.
• Contact: 0721-533713, 0722-523286

HATHAZI LADISLAU
• Nãscut: Braºov, 27 februarie 1954
• Locul de muncã ºi funcþia:

Fundaþia DACIA Vicepreºedinte
• Profesia: Economist
• Formaþiunea politicã: P.D.
• Contact: 0744-488855

RAÞÃ IONEL MIRCEA
• Nãscut: Braºov, 5 iulie 1956
• Locul de muncã ºi funcþia:

NAVOPLAST GROUP Adminisirator
• Profesia: Inginer
• Formaþiunea politicã: P.D.
• Contact: 329485, 0788-307979

STÃNESCU CRISTIAN VASILE
• Nãscut: Bucureºti, 12 octombrie 1968
• Locul de muncã ºi funcþia:

S.C. CR1DEXIM S.R.L. Director
• Profesia: Electronist tehnicã calcul
• Formaþiunea politicã: P.D.
• Contact:410474 - serviciu, 0722-228109
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STEGARU IOAN
• Nãscut: Braºov, 13 februarie 1958
• Locul de muncã ºi funcþia:

S.C. MARUB S.A. Braºov, ºef Birou Mecano-Energ.
• Profesia: Inginer
• Formaþiunea politicã: P.D.
• Contact: 0745-145091 serviciu, 441506 - acasã

ªTEFÃNESCU LAURA
• Nãscut: Braºov, 10 iunie 1971
• Locul de muncã ºi funcþia:

S.C.AFIªAJ PUBLICITAR S.R.L. - Funcþionar
• Profesia: Funcþionar
• Formaþiunea politicã: P.D.
• Contact: 0722-497432

TARBÃ MIHAIL
• Nãscut: Dragoslavele, jud. Argeº, 14 noiembrie 1962
• Locul de muncã ºi funcþia:

S.C. KARIZMA S.R.L. Adminisirator
• Profesia: Maistru
• Formaþiunea politicã: P.D.
• Contact: 478188 -serviciu, 0745-154402

GRIGORESCU SORIN
• Nãscut: Braºov, 9 februarie 1964
• Locul de muncã ºi funcþia: Baroul de Avocaþi Braºov,

Avocat
• Profesia: Avocat
• Formaþiunea politicã: P.D.
• Contact: 0744-211903

CHIRICHEª CIPRIAN
• Nãscut:Braºov, 29 august 1976
• Locul de muncã ºi funcþia:

S.C. GLYICON - PATITRANS S.R.L. - Jurist
• Profesia: Jurist
• Formaþiunea politicã: P.D.
• Contact: 0722-523275
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ÞOP FERGHETE CARMEN
• Nãscut: Braºov, 4 aprilie 1960
• Locul de muncã ºi funcþia:

S.C. DUO-CONT AUDIT S.R.L. - Economist
• Profesia: Economist
• Formaþiunea politicã: P.D.
• Contact: 325307 - acasã, 0721-200384

JICA RADU
• Nãscut: BRAªOV - 3 martie 1976
• Locul de muncã ºi funcþia:

S.C. MICON IMPEX - Administrator
• Profesia: ECONOMIST
• Formaþiunea politicã: P.N.L.
• Contact: 0722-523281, 0788-241841

GULEA SORIN NICOLAE
• Nãscut: Braºov, 12 noiembrie 1956
• Locul de muncã ºi funcþia: Cabinet Medical O.R.L. Dr.

Gulea Sorin - Medic primar O.R.L.
• Profesia: Medic
• Formaþiunea politicã: P.N.L.
• Contact: 333151, 4 14981 serviciu, 327.944 acasã, 0722-

523282

GHIªE MARIA GYONGYI
• Nãscut: Braºov, 26 martie 1956
• Locul de muncã ºi funcþia:

Spitalul de Pediatrie Braºov - Medic spec. pediatru
• Profesia: Medic
• Formaþiunea politicã: P.N.L.
• Contact: 415130 int.143 -serviciu, 0744-503601

BECHEANU PAUL
• Nãscut:Bucureºti, 10 iulie 1958
• Locul de muncã ºi funcþia:

Spitalul de Pneumoftiziologie Braºov - Medic primar
• Profesia: Medic
• Formaþiunea politicã: P.N.L.
• Contact: 47701 1 - serviciu, 0722-499299
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NICA MARIUS
• Nãscut: Bucureºti, 8 septembrie 1971
• Locul de muncã ºi funcþia:

Spitalul Judeþean Braºov - Medic specialist ortoped
• Profesia: Medic
• Formaþiunea politicã: P.N.L.
• Contact: 333666 int.134, 0744-681188

OPREA MARIUS
• Nãscut: Târgoviºte, Dâmboviþa, 22 mai 1964
• Locul de muncã ºi funcþia:

Ziarul “ZIUA” - Editorialist
• Profesia: Istoric
• Formaþiunea politicã: P.N.L.
• Contact: 474000 - acasã, 0723-166423

TÃNÃSESCU CARMEN
• Nãscut: Agnita, Sibiu, 27 decembrie 1961
• Locul de muncã ºi funcþia:

Biblioteca Jud.eþeanã Braºov - Director
• Profesia: Profesor Fizicã
• Formaþiunea politicã: P.N.L.
• Contact: 411356 -acasã, 0740-136394

CHIRIACESCU SERGIU
• Nãscut: Unirea, Jud. Cãlãraºi, 18 octombrie 1940
• Locul de muncã ºi funcþia:

Universitatea Transilvania - Profesor Universitar
• Profesia: Profesor Universitar
• Formaþiunea politicã: P.S.D.
• Contact: 419300 - serviciu, 0723-357777

IONIÞÃ IOAN
• Nãscut: Turda, Jud. Tulcea, 25 septembruie 1958
• Locul de muncã ºi funcþia:

S.C. SCALA S.R.L. - Inginer
• Profesia: Inginer
• Formaþiunea politicã: P.S.D.
• Contact: 0741-129533, 0744-500110
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GURGU MINERVA
• Nãscut: Com. Voila, Jud. Braºov, 16 decembrie 1956
• Locul de muncã ºi funcþia: Spitalul Judeþean Braºov

Medic primar geriatrie-Ambul.Mârzescu
• Profesia: Medic
• Formaþiunea politicã: P.S.D.
• Contact: 414912 - serviciu, 0722-628936

ATOMEI GHEORGHE
• Nãscut: Darabani, IAªI, 1 iunie 1951
• Locul de muncã ºi funcþia: COMIX Braºov - Director
• Profesia: Economist
• Formaþiunea politicã: P.S.D.
• Contact: 310702 -serviciu, 0744-588112

KRAILA VASILE
• Nãscut: Sighetul Marmaþiei, Jud. Maramureº, 19 iunie

1954
• Locul de muncã ºi funcþia:

S.C. KV INVEST S.R.L. - Administrator
• Profesia: Profesor
• Formaþiunea politicã: P.S.D.
• Contact: 475715 - serviciu, 0744-368414

PREDA EMANUEL
• Nãscut: Braºov, 10 septembrie 1974
• Locul de muncã ºi funcþia:

S.C. TRANS - MAN S.R.L. - Asociat
• Profesia: Jurist
• Formaþiunea politicã: P.R.M.
• Contact:

BERLIN COSTEL PETRIªOR
• Nãscut: Giurgiu, 27 iunie 1948
• Locul de muncã ºi funcþia: SC. AS M INVEST S.R.L.

Braºov - Director tehnic
• Profesia: Inginer
• Formaþiunea politicã: P.RM.
• Contact: 472458 - serviciu, 0722-634637
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NADUDVARY GHEORGHE AUGUSTIN EUGEN
• Nãscut: Ungaria, 24 februarie 1939
• Locul de muncã ºi funcþia: Pensionar
• Profesia: Jurist
• Formaþiunea politicã: U.D.M.R.
• Contact: 475761, 0727-228031

GABOR IMRE
• Nãscut: Com. Ghelinþa, Covasna, 9 mai 1958
• Locul de muncã ºi funcþia:

S.C. TORO OPTIC S.R.L. - Director General
• Profesia: Inginer
• Formaþiunea politica: U.D.M.R.
• Contact: 42 1009 -serviciu, 0742-305900

Pentru informaþii suplimentare cu privire la membrii Consiliului Local contactaþi:
• Secretarul Primãriei Municipiului Braºov: Nicolae Paraschiv, cam. 122;
• Biroul de Relaþii cu Consilierii din cadrul Primãriei Municipiului Braºov:

cam. 4,
• tel.: 418552, 416550 int.196;
• Partidul Democrat (PD): str. Lungã, nr.12, tel.: 413992, 413180, fax:

472231;
• Partidul Naþional Liberal (PNL): str. Mureºenilor, nr. 10, tel./fax: 470182;
• Partidul Social Democrat (PSD): str. G. Bariþiu, nr. 1, tel: 473476, 410104,

fax: 410104;
• Partidul România Mare (PRM): str. M. Weiss, nr.23, tel.-fax: 144979;
• Uniuniea Democratã a Maghiarilor din România (UDMR): str. S. Bãrnuþiu,

nr. 17, tel./fax: 472101.
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COMISIILE CONSILIULUI LOCAL BRAªOV

COMISIA 1
Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanþane, administrarea
domentului public º i privat al municipiului Braºov, muncã º i protecþie socialã:
1. HATHAZI LADISLAU - preºedinte
2. BECHEANU PAUL - secretar
3. CHIRICHEª  CIPRIAN
4. JICA RADU
5. GONÞEA PAUL
6. IONIÞÃ IOAN
7. KRAILA VASILE
8. NADUDVARY GHEORGHE
9. PREDA EMANUEL

COMISIA 2
Comisia de organizare a teritoriului º i dezvoltare urbanisticã, realizarea lucrãrilor
publice º i conservarea monumentelor istorice º i de arhitecturã:
1. GABOR IMRE - preºedinte
2. JICA RADU - secretar
3. TARBÃ MIHAIL
4. CHIRICHEª  CIPRIAN
5. NICA MARIUS
6. BECHEANU PAUL
7. BERLIN COSTEL PETRIª OR
8. ATOMEI GHEORGHE
9. IONIÞÃ IOAN
10. KRAILA VASILE
1l. GONÞEA PAUL

COMISIA 3
Comisia pentru servicii publice º i comert:
I. STÃNESCU CRISTIAN - preºedinte
2. ª TEFÃNESCU LAURA - secretar
3. TOP FERGHETE CARMEN
4 GULEA SORIN
5. NICA MARIUS

COMISIA 4
Comisia pentru activitãþi ºtiintifice, social-culturale, învãþãmãnt, sãnãtate, activitãþi
sportive, de familie, agrement ºi asistenþã socialã:
1. TÃNÃSESCU CARMEN - preºedinte
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2. GABOR IMRE - secretar
3. STEGARU IOAN
4. RAÞÃ IONEL MIRCEA
5. CHIRIACESCU SERGIU
6. GHIª E MARIA GYONGYI
7. NICA MARIUS
8. OPREA MARIUS
9. GURGU MINERVA

COMISIA 5
Comisia pentru administraþie publicã localã, juridicã º i de disciplinã, pãstrarea
ordinii publice, protecþie civilã, respectarea drepturilor º i libertãþilor cetãtenilor:
1. GRIGORESCU SORIN - preºedinte
2. OPREA MARIUS  - secretar
3. GHIª E MARIA GYONGYI
4. NADUDVARY GHEORGHE
5. PREDA EMANUEL
6. ATOMEI GHEORGHE
7. OPRICÃ ADRIAN FLORENTIN

COMISIA 6
Comisia pentru probleme de gospodãrie comunalã ºi locativã, agriculturã, cadastru,
fond funciar, protecþia mediului înconjurãtor º i turism:
1. TARBÃ MIHAIL - preºedinte
2. TOP FERGHETE CARMEN  - secretar
3. ª TEFÃNESCU LAURA
4. TÃNÃSESCU CARMEN
5. STÃNESCU CRISTIAN

COMISIA 7
Comisia de relaþii externe, relaþii cu instituþii º i organisme internaþionale º i oraºe
înfrãþite, cooperare sau asociere cu autoritãþi, asociaþii, ori persoane fizice sau
juridice din þarã ºi strãinãtate:
1. GULEA SORIN - preºedinte
2. RATÃ IONEL MIRCEA  - secretar
3. STEGARU IOAN
4. JICA RADU
5. GABOR IMRE
6. KOVAKS ATTILA.
7. CHIRIACESCU SERGIU
8 GURGU MINERVA OPREA MARIUS



23

Autoritãþile administraþiei publice locale

CONSILIUL JUDEÞEAN BRAªOV

Consiliul Judeþean se compune din consilieri aleºi în condiþiile legii privind alegerile
locale, numãrul consilierilor fiind stabilit prin ordin al prefectului în funcþie de
populaþia judeþului. Consiliul Judeþean Braºov are în componenþã 41 de consilieri.
Preºedintele Consiliului Judeþean este ºeful administraþiei publice judeþene, fiind
ales de cãtre consilierii judeþeni

PRINCIPALELE ATRIBUÞII ALE CONSILIULUI JUDEÞEAN
(Conform Legii 215/2001 a dministratiei publice locale)

Consiliul Judeþean este autoritatea administraþiei publice judeþene pentru
coordonarea activitaþii consiliilor comunale ºi oraºeneºti în vederea realizãrii
serviciilor publice de interes judeþean ºi exercitã urmãtoarele atribuþii principale:

• Adoptã strategii, prognoze ºi programe de dezvoltare economico-socialã
a judeþului sau a unor zone din cuprinsul acestuia pe baza propunerilor
primite de la consiliile locale; dispune, aprobã ºi urmãreºte, în cooperare
cu autoritãþile administraþiei publice locale, comunale ºi orãºeneºti
interesate, mãsurile necesare, inclusiv cele de ordin financiar, pentru
realizarea acestora;

• Coordoneazã activitatea consiliilor locale ale comunelor ºi oraºelor în
vederea realizãrii serviciilor publice de interes judeþean;

• Aprobã bugetul propriu al judeþului, împrumuturile, virãrile de credite ºi
modul de utilizare a rezervei bugetare; aprobã contul de încheiere a
exerciþiului bugetar; stabileºte impozite ºi taxe speciale, în condiþiile
legii; hotãrãºte repartizarea pe comune, oraºe ºi municipii a cotei din
sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat sau din alte
surse, în condiþiile legii;

• Administreazã domeniul public ºi domeniul privat al judeþului;
• Hotãrãºte darea în administrare, concesionarea sau închirierea bunurilor

proprietate publicã a judeþului sau, dupã caz, a serviciilor publice de
interes judeþean, în condiþiile legii, hotãrãºte cu privire la vânzarea,
concesionarea sau închirierea bunurilor proprietate privatã a judeþului, în
condiþiile legii,

• Hotãrãºte înfiinþarea de instituþii publice ºi de servicii publice de interes
judeþean, în condiþiile legiiº numeºte ºi elibereazã din funcþie, în condiþiile
legii, conducãtorii instituþiilor ºi serviciilor publice pe care le-a înfiinþat
ºi le aplicã, dacã este cazul, sancþiuni disciplinare, în condiþiile legii;
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• Hotãrãºte asupra reorganizãrii regiilor autonome de interes judeþean;
exercitã în numele unitãþii administrativ-teritoriale toate drepturile
acþionarului la societãþilor comerciale pe care le-a înfiinþat; hotãrãºte
asupra privatizãrii acestor societãþi comerciale;

• Stabileºte, pe baza consultãrii autoritãþilor administraþiei publice locale,
comunale ºi orãºeneºti, proiectele de organizare ºi amenajare a teritoriului
judeþului, precum ºi de dezvoltare urbanisticã generalã a judeþului ºi a
unitãþilor administrativ-teritoriale componente; urmãreºte modul de
realizare a acestora în cooperare cu autoritãþile administraþiei publice
locale, comunale ºi orãºeneºti implicate;

• Aprobã construirea, întreþinerea ºi modernizarea drumurilor, podurilor,
precum ºi a întregii infrastructuri aparþinând cãilor de comunicaþii de
interes judeþean; acordã sprijin ºi asistenþã tehnicã de specialitate
autoritãþilor administraþiei publice locale, comunale ºi orãºeneºti pentru
construirea, întreþinerea ºi modernizarea drumurilor comunale ºi orãºeneºti;
în acest sens, Consiliul Judeþean poate înfiinþa servicii publice specializate;

• Aprobã documentaþiile tehnico-economice pentru lucrãrile de investiþii
de interes judeþean, în limitele ºi în condiþiile legii;

• Asigurã, potrivit competenþelor sale, condiþiile materiale ºi financiare
necesare în vederea bunei funcþionãri a instituþiilor de culturã, a instituþiilor
ºi serviciilor publice de educaþie, ocrotire socialã ºi asistenþã socialã, a
serviciilor publice de transport de sub autoritatea sa, precum ºi a altor
activitãþi, în condiþiile legii;

Acordã sprijin financiar pentru acþiuni culturale sau desfãºurate de cultele religioase,
precum ºi pentru activitãþi educativ-ºtiinþifice ºi sportive;

APARATUL PROPRIU AL CONSILIULUI JUDEÞEAN

Pe durata mandatului sãu, Consiliul judeþean alege o delegaþie permanentã-
compusã din preºedintele ºi vicepreºedinþii consiliului ºi 4 sau 6 consilieri. Delegaþia
permanentã a Consiliului judeþean realizeazã conducerea operativã a treburilor
administraþiei publice judeþene, aduce la îndeplinirea hotãrârilor Consiliului
judeþean se exercitã atribuþiile acestuia cu excepþia celor care privesc adoptarea
de programe ºi prognoze social-economice, adoptarea bugetului ºi contul de
încheiere a exerciþiului bugetar, cele privind problemele de urbanism ºi organizarea
teritoriului, alegerea preºedintelui, vicepreºedintelui ºi a delegaþiei permanente,
adoptarea regulamentului consiliului.
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La ºedinþele delegaþiei permanente poate asista: prefectul sau reprezentantul
acestuia. Consiliul judeþean îºi constituie comisii pe domenii de specialitate ºi
poate constitui comisii de anchetã cât ºi alte comisii speciale:

a) studii, prognoze economico-sociale, buget, finanþe, administrarea
domeniului public ºi privat al judeþului, protecþie ºi asistenþã socialã;

b) organizare ºi dezvoltare urbanisticã, realizarea lucrãrilor publice,
conservarea monumentelor istorice ºi de arhitecturã;

c) industrie, servicii publice, comerþ ºi turism;
d) activitãþi ºtiinþifice, învãþãmânt, sãnãtate, sport, culturã, culte;
e) administraþie publicã localã, juridic, apãrarea ordinii publice, respectarea

drepturilor ºi libertãþilor cetãþeneºti;
f) integrarea europeanã, relaþii interne ºi internaþionale.

ªedinþele Consiliului judeþean sunt publice, cu excepþia cazurilor când se hotãrãºte
altfel. Dreptul de iniþiativã pentru proiectele de hotãrâri aparþine comisiilor de
specialitate, preºedintelui ºi consilierilor. Proiectele de hotãrâri trebuie însoþite
de o expunere de motive ºi redactate de cãtre iniþiator în forma prevãzutã de lege
ºi se înscriu în ordinea de zi a ºedinþelor prin menþionarea titlului ºi a iniþiatorului.

Cine sunt aleºii noºtri?

Preºedinte: Cãncescu Aristotel
Vicepreºedinþi:

- Rasaliu Marian, PD
- Butaru Vasile, PD

9 membrii PD
- Bãrbat Traian, Pripon Virgil, Marcu Ion, Maxim Adrian, Crãciun Dragoº,

Trifan Nicolae, Cojanu Mihai, Mija Virgil, Sarafinceanu Gheorghe.
8 membrii PNL

- Donþu Mihai Aurel, Balaban Virgil, Costea Silviu, Ispas Radu, Munteanu
Alexandru, Ungureanu Vasile, Ionel Aurel, Popa Elisaveta.

9 membrii PSD
- Ionescu Lucian, Nita Emil, Tucunel Nicolae, Paul Enache, Matei Roxana,

Iancu Vespasian Augustin, Dobrogeanu Toma, Ionescu Maniela Carmen,
Grapa Sebastian.

2 membrii UDMR
- Marko Gabor Jozsef, Aranyosi ªtefan.

2 membrii PRM
- Gheorghe Simona, Greavu Nicolae.
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PARTICIPAREA
CETÃÞENILOR LA

LUAREA
DECIZIILOR IN

FOLOSUL
COMUNITÃÞII

Consilierul Local ºi cetãþeanul sunt doi
parteneri care conduc comunitatea. Consilierul
local din oraºul în care locuim ºi-a asumat
responsabilitatea de a încerca sã
îmbunãtãþeascã, prin contribuþia sa la adoptarea
hotãrârilor locale, cursul vieþii comunitãþii. El
trebuie doar convins cã problema asupra cãreia
îi atragem atenþia este una importantã pentru
viaþa acestei comunitãti - sau, dacã nu reuºim
sã-l convingem de acest lucru - cã este

importantã pentru el personal ºi pentru partidul pentru care va candida, probabil
din nou, mai devreme sau mai târziu.
Dacã v-aþi fãcut curaj ºi aþi fixat deja o orã de audienþã, nu uitaþi:

• Stabiliti-vã cu acurateþe scopul audienþei ºi ce anume doriþi sã obþineþi.
Ca atare nu vã risipiþi în detalii ºi limitaþi-vã la douã trei aspecte
importante ºi, mai ales, relevante. Aduceþi copii dupã documente ºi fiþi
pregãtit sã explicaþi foarte pe scurt semnificaþia fiecãruia;

• Anticipaþi contraargumentele ºi pregãtiþi argumentele dumneavoastrã, fiþi
pregãtit sã ascultaþi cu atenþie;

• Fiþi pregãtit sã vã daþi seama imediat dacã vã poate ajuta sau nu; solicitaþi
un termen în care sã reveniþi dupã un rãspuns;

• Nu uitaþi cã scopul vizitei dumneavoastrã este unul de informare. Nu
puteþi forþa consilierul local sã fie de acord cu dumneavoastrã. Tot ce
puteþi face - ºi nu este puþin lucru - este sã nu îi mai acordaþi votul
dumneavoastrã la urmãtoarele alegeri.

Cetãþenii pot þine legãtura cu primarul ºi consilierii locali telefonic, prin scrisori,

Sunt necesare ºi eficiente
pentru rezolvarea problemelor
comunitãþii implicarea,
consultarea ºi informarea
populaþiei care este vizatã
prin deciziile pe care le iau
reprezentanþii instituþiilor
publice locale.
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solicitând acestora audienþe. De asemenea cetãþenii pot participa la ºedintele
Consiliului Local.
Participarea cetãþenilor la luarea deciziilor într-o democraþie cu tradiþie este un
proces gradat care presupune parcurgerea unor anumite etape. Aceste etape se
suprapun peste cele trei nivele de participare, ca parte a unui model ideal de
implicare a cetãþenilor, prezentat în continuare.

INFORMAREA

Este primul nivel al participãrii, pentru cã fãrã a fi informaþi nu puteþi participa.
Informarea presupune eforturi atât din partea cetãþenilor, cât ºi din partea
administraþiei locale. Administraþia publicã este datoare sã emitã informaþii cãtre
cetãþeni privind activitatea ºi planurile sale ºi poate sã permitã accesul liber al
cetãþenilor la diverse documente: planurile de urbanism, procesele verbale ale
ºedinþelor Consiliului.
Cetãþenii pot recurge la mijloacele de informare oferite de mass media: ziare,
emisiuni radio ºi televiziune, anunþuri publice sau pot obþine informaþii despre
activitatea sau planurile administraþiei locale, participând la ºedintele Consiliului
Local sau obþinând informaþiile necesare de la secretariatul Consiliului.

O metodã de informare care presupune interes un din partea ambelor pãrþi este
întâlnirea publicã la care participã atât cetãþenii, cât ºi reprezentanþii cu putere
de decizie ai administraþiei publice locale. Reprezentanþii administraþiei pot oferi
informaþii în cursul întâlnirilor cu diverse organizaþii sau asociaþii.

CONSULTAREA

Consultarea este acþiunea autoritãþilor pentru identificarea necesitãþilor cetãþenilor,
pentru evaluarea prioritãþilor unor acþiuni sau pentru a colecta idei ºi sugestii
privind o anumitã problemã.
Consultarea nu pune în discuþie sistemul de decizie, autoritatea publicã având
puterea de decizie ºi libertatea de a þine sau nu seama de sugestiile propuse de
cetãþenii consultaþi.
Consultarea implicã un dialog real între cetãþeni ºi reprezentanþii administraþiei
publice, presupune renunþarea la atitudinea directivã ºi dogmaticã a autoritãþilor
publice ºi folosirea unui limbaj comun, clar ºi simplu. De asemenea pentru creºterea
eficienþei consultãrii este necesarã o atmosferã de tolerantã pentru opinii,
încurajarea exprimãrii tuturor, ceea ce este mai important decât oferirea de
explicaþii.
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IMPLICAREA PUBLICA

Chiar ºi cei mai severi critici ai implicãrii publice sunt de acord cu dezirabilitatea
implicãrii publice în procesul luãrii deciziilor la nivel local, reflectând o
recunoaºtere a faptului cã o bunã ºi efectivã organizare necesitã o bunã comunicare
de la bazã la vârf ºi invers.
Un prim pas constã în a recunoaºte cã o implicare publicã în adevãratul înþeles al
cuvântului nu este uºor de obþinut. În special este dificil sã gãseºti o secþiune
reprezentativã de cetãþeni în orice implicare publicã.
Cetãþenii ºi administratorii mai degrabã nu au încredere unii în alþii. Pentru a
îndepãrta aceastã neîncredere este nevoie de timp. Evidenþele sugereazã cã ambele
pãrþi deseori suferã de o lipsã de planificare, existenþa unor procese ad - hoc,
înainte ca implicarea publicã sã aducã beneficii. Beneficii ar putea fi realizate
dacã procesul de educare este completat de succes în acþiuni. Pentru administratori,
aceste beneficii includ informaþii mai bune despre necesitãþile serviciului,
sentimente mai bune despre propria lor muncã. Pentru cetãþeni, câºtigurile includ
servicii mai bune, susþinute pentru necesitãþile lor, o birocraþie mai responsabilã
ºi mai accesibilã, sentimente mai bune (pozitive) faþã de ei inºiºi ºi faþã de guvern.

UN MIC GHID PENTRU IMPLICAREA PUBLICÃ

Creºterea transparenþei instituþiilor publice locale ºi implicit consolidarea
democraþiei, a constituit-o adoptarea legii 544 din 2001 privind liberul acces la
informaþii de interes public local ºi a legii 52 din 2003 privind transparenþa în
procesul decizional.

Cetãþeanul întreabã, instituþia trebuie sã rãspundã

Legea 544 din 2001 permite oricãrei
persoane, firme sau organizaþii sã
cearã oricãrei instituþii publice
informaþii de interes public. Pentru
a uºura accesul la informaþii
legiuitorul a prevãzut obligaþia
fiecãrei instituþii publice de a-ºi

înfiinþa un birou care sã fie condus de persoane responsabile cu aplicarea legii.
Acest birou are obligaþia de a rãspunde solicitãrilor venite din partea cetãþenilor
atât verbal cât ºi în scris, atunci când sunt solicitate informaþii de interes public în
scris. Termenul limitã în care autoritatea este obligatã sã rãspundã solicitãrii este

“Dreptul persoanei de a avea acces
la informaþie de interes public nu
poate fi îngrãdit”

Art.31, alin.1, Constituþia României



29

Serviciul Public

de 10 zile. Acest termen poate fi depãºit numai atunci când informaþia solicitatã
nu a putut fi identificatã în 10 zile, rãspunsul solicitãrii urmând a fi trimis în
maxim 30 de zile.
Exemple de informaþii publice: salariul primarului, bugetul comunei, modul în
care s-au fãcut licitaþiile la pãºuni, averea consilierilor etc.)

Instituþia propune, cetãþenii îºi dau acordul

Conform legii 52/2003 privind creºterea transparenþei decizionale în administraþia
publicã, în cadrul procedurilor de elaborare a proiectelor de acte normative,
autoritãþile publice locale au obligaþia de a afiºa la sediul propriu anunþul referitor
la aceastã acþiune, sã-l transmitã cãtre mass media localã ºi sã-l publice pe pagina
de internet, dacã acest lucru este posibil.
Alte obligaþii ale persoanei însãrcinate cu relaþia cu cetãþenii sunt:

- sã primeascã toate solicitãrile din partea cetãþenilor ºi sã le soluþioneze în
termenul prevãzut de lege;

- sã publice toate proiectele de acte normative ale autoritãþii pe care o
deserveºte, care sã conþinã expunere de motive termenul pânã la care
cetãþenii interesaþi pot face sesizãri, propuneri sau contestaþii;

- sã organizeze o dezbatere publicã, dacã este cerutã de cel puþin o asociaþie
legal constituitã sau o altã instituþie;

- sã ia în considerare toate sesizãrile venite de la cetãþeni pentru proiectul
pus în dezbatere ºi sã dea soluþie sesizãrilor;

- sã publice data, locul ºi agenda de lucru a fiecãrei ºedinþe publice a
consiliului local;

- sã de-a spre publicare minuta ºi procesul verbal al ºedinþei;
- sã întocmeascã un raport anual privind transparenþa decizionalã.

Verificaþi-vã banii administraþi de
Primãrie, Consiliu Local, Consiliul
Judeþean ºi Guvern prin ministerele sale.
Banii publici provin din impozitele din
salariile obþinute prin munca
dumneavoastrã. Un bun gospodar are
grijã de felul în care sunt cheltuiþi banii
în casã, un bun cetãþean verificã cum
sunt cheltuiþi banii publici.

Nu uitaþi faptul cã plãtiþi funcþionarii
publici, primarii ºi consilierii din
banii dumneavoastrã. Ca plãtitor a
acestor salarii este dreptul
dumneavoastrã sã le cereþi socotealã
de ce fac cât timp sunt în funcþia
respectivã.
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SERVICIUL PUBLIC

Comuna, oraºul sau judeþul înfiinþeazã pentru satisfacerea unor interese generale
ale societãþii anumite servicii publice care vin sã apere teritoriul þãrii, bunurile ºi
viaþa persoanelor fizice ºi satisfacerea necesitãþilor de instruire, educaþie ºi culturã
ale populaþiei.

Aceste organisme înfãptuiesc anumite atribuþii ale statului modern. Astfel statul a
înfiinþat Serviciul Public de Legiferare în vederea adoptãrii normelor generale,
alcãtuit în România din douã camere: Camera Deputaþilor ºi Senatul. Pentru a
asigura realizarea atribuþiilor statului în domeniul executãrii hotãrârilor
judecãtoreºti, statul a înfiinþat organisme administrative care înfãptuiesc sarcinile
puterii executive; acestea sunt serviciile publice administrative. Unul din scopurile
statului este acela de a satisface interesele generale ale societãþii, fãrã a urmãri
obþinerea unui profit ºi suportând din mijloace bãneºti proprii anumite cheltuieli.

DEFINIÞIA SERVICIULUI PUBLIC

Conform dreptului administrativ, ‘’administraþia
reprezintã totalitatea serviciilor publice”, iar
“serviciul public este mijlocul prin care
administraþia îºi exercitã activitatea”.
Definiþia datã de prof. Paul Negulescu serviciului
public îl prezintã ca “un organism administrativ
creat de stat, judeþ sau comunã, cu o competenþã
ºi puteri determinate, cu mijloace financiare
procurate din patrimoniul general al
administraþiei publice creatoare, pus la

dispoziþia publicului pentru a satisface în mod regulat ºi continuu o nevoie cu
caracter general, cãreia iniþiativa privatã nu ar putea sã-i dea decât o satisfacþie
incompletã ºi intermitentã”.

Cu alte cuvinte, serviciul public are ca scop satisfacerea unor nevoi generale,
proprii unei anumite colectivitãþi, a unei cerinþe sociale evidente, statul stabilind
organizarea unei activitãþi necesare îndeplinirii acestui scop (prin servicii, autoritãþi,
instituþii publice, regii, particulari) ºi asigurând mijloacele materiale, financiare
ºi umane. Implicã voinþa autoritãþilor publice care decid care moment ºi care

Definim serviciul public ca
“o activitate desfãºuratã de o
autoritate administrativã (or-
ganism administrativ) sau
agent public (de stat/particu-
lar) în vederea satisfacerii
unui interes general.”
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modalitate de satisfacere a acestei cerinþe sociale se va alege.
Serviciile publice se caracterizeazã prin aceea cã:

• sunt înfiinþate organizate ºi reorganizate prin lege sau pe baza legii de
cãtre Parlament, Guvern, Ministere, Consilii Locale ºi Judeþene;

• se înfiinþeazã pentru satisfacerea unor interese speciale ale membrilor
societãþii (de exemplu. MApN ºi serviciile sale descentralizate: centrele
militare judeþene satisfac interesul general de apãrare a þãrii, iar Ministerul
Educaþiei Naþionale satisface interesul general de educaþie ºi culturã);

• mijloacele financiare sunt asigurate de la bugetul administraþiei centrale
sau de la bugetele locale;

• activitatea lor se desfãºoarã la cerere sau din oficiu (de exemplu,
activitatea Poliþiei se desfãºoarã din oficiu dar ºi la cererea cetãþenilor,
activitatea de încorporare pentru satisfacerea stagiului militar se desfãºoarã
numai din oficiu; activitatea de reangajare în cadrele armate se face
numai la cerere, etc);

• activitatea se desfãºoarã gratuit (existã mici servicii în care anumite servicii
publice percep taxe: de exemplu pentru eliberarea autorizaþiilor de
construcþie);

• în cadrul lor sunt angajate persoane cu pregãtire de specialitate (funcþionari
publici);

• funcþioneazã dupã un program adus la cunoºtinþa publicului;
• pentru realizarea atribuþiilor lor, serviciile publice adoptã sau emit acte

normative.

În cadrul serviciilor publice care funcþioneazã sub forma regiilor autonome de
interes public îndeplinesc atribuþii specifice care se deosebesc prin urmãtoarele
caracteristici:

• în timp ce organele administrative publice adoptã sau emit acte adminis-
trative sau desfãºoarã o activitate preponderent intelectualã, activitatea
regiilor autonome este preponderent economicã. Fondurile materiale ale
regiilor autonome provin din activitãþi proprii, serviciile publice efectuate
de regiile autonome desfãºurându-se contra cost;

• emiterea sau adoptarea de acte normative este mult mai redusã în cazul
regiilor autonome.
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ORGANIZAREA ºI FUNCÞIONAREA SERVICIILOR PUBLICE

Organizarea ºi funcþionarea serviciilor publice are la bazã o serie de principii:
• principiul continuitãþii: presupune permanenþa serviciului public,

realizarea acestuia fãrã întreruperi.
• principiul adaptabilitãþii: se referã la necesitatea adaptãrii serviciului

public la schimbãrile ºi exigenþele interesului general.
• principiul neutralitãþii: serviciul public trebuie sã satisfacã interesul gen-

eral, fãrã sã avantajeze/dezavantajeze anumite interese.
• principiul egalitãþii: rezidã în aceea cã toate persoanele interesate pot

solicita ºi beneficia de satisfacerea unei anumite nevoi, fãrã sã se facã
discriminãri.

Pe lângã acestea sunt necesare respectarea condiþiilor de fond ºi de formã ºi
aplicarea unui regim juridic specific serviciilor publice. Se þine cont de tipologia
serviciilor publice: servicii publice administrative (instituþii ºi stabilimente publice,
structuri administrative proprii autoritãþii publice) ºi servicii publice industriale ºi
comerciale (sub forma regiilor ºi societãþilor comerciale) ºi de raporturile juridice
nãscute între serviciile publice, pe de o parte, ºi administraþie, respectiv beneficiarul
prestaþiei, de cealaltã parte.
În categoria serviciilor publice administrative sunt incluse:

• servicii culturale ºi sportive;
• servicii de întreþinere a drumurilor;
• servicii administrative diverse: stare civilã, serviciul de urbanism sau legat

de alegeri, etc;
• servicii pentru probleme de igienã;
• servicii pentru educaþie, ºcoli, licee, grãdiniþe, creºe.

în categoria serviciilor publice industriale ºi comerciale intrã cele legate de:
• salubritate, distribuþia apei, canalizare;
• energie, distribuþia electricitãþii, distribuþia gazului;
• comunicaþii, transporturi publice interne ºi interurbane, etc.

Clasificarea serviciilor publice:
a) dupã forma de organizare se disting: organe ale administraþiei, instituþii

publice ºi regii autonome de interes public;
b) dupã obiectul de activitate sunt: servicii publice pentru pãstrarea ordinii

publice ºi apãrarea þãrii, servicii publice fiscale ºi financiare, servicii
publice pentru învãþãmânt, servicii publice pentru asistenþã socialã ºi
igienã, servicii publice pentru artã ºi culturã ºi servicii publice pentru
activitatea economicã.
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Existã trei modalitãþi principale de organizare ºi gestionare a serviciului public
local:

1. gestiune directã;
2. gestiune delegatã;
3. gestiune semi-directã.

1). Gestiunea directã: (regie) se referã la situaþia în care colectivitatea localã,
prin autoritãþile ei reprezentative, asigurã ea însãºi serviciul public sau îl transferã
unei instituþii publice strâns legatã de autoritatea administrativã localã, identificând
urmãtoarele tipuri:

• Regia directã: activitatea serviciului este desfãºuratã de autoritãþile ad-
ministrative locale: serviciul respectiv nu este individualizat administrativ
ºi financiar (nu dispune de un buget distinct de cel al autoritãþii locale).
Este un mod de gestiune specific serviciilor publice administrative.

• Regia depersonalizatã: serviciul este subordonat administrativ (nu are
personalitate juridicã), dar este dotat cu autonomie financiarã
(individualizare financiarã în cadrul bugetului local, sub forma unui buget
anexã). Este specificã serviciilor publice industriale ºi comerciale.

• Regia autonomã: dispune de personalitate juridicã (organe proprii de
conducere) ºi autonomie financiarã (buget autonom). Este specificã
gestiunii serviciilor publice industriale ºi comerciale.

2). Gestiunea delegatã: se referã la cazul în care autoritatea administrativã localã
încredinþeazã gestiunea serviciului unor întreprinderi exterioare, de obicei
particularã. Gestionarea serviciului public este delegatã pe baza unui contract ºi
este însoþit de un caiet de sarcini în care sunt bine precizate obligaþiile ce le revin
giranþilor acestui serviciu. Gestiunea delegatã se poate realiza prin : concesiune
(autoritatea administrativã angajeazã o întreprindere exterioarã pentru girarea
serviciului pe o perioadã bine determinatã, pe riscul ºi rãspunderea celei din
urmã, care este ºi remuneratã de cãtre beneficiarii serviciului; se referã la servicii
privind transportul public de interes local, salubritate publicã, parcaje, etc.),
împrumut (autoritatea administrativã împrumutã echipamentul necesar unei
întreprinderi exterioare, pe rãspunderea ºi riscul ultimei care percepe tarife
beneficiarilor, vãrsând o taxã fixã Ia bugetul local ), regia interesatã (o întreprindere
este însãrcinatã pentru a gestiona serviciul, dar autoritatea administrativã este
responsabilã financiar).

3). Gestiunea semi-delegatã: este o gestiune mixtã, serviciul fiind exploatat în
regie directã, deºi o parte a prestaþiilor sunt asigurate de cãtre o întreprindere
exterioarã.
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SERVICII PROPRII
ALE PRIMÃRIEI

BRAªOV

CE SUNT ªI CE FAC SERVICIILE PROPRII ALE PRIMÃRIEI?

Serviciile proprii lucreazã cu un corp de funcþionari grupaþi pe departamente sau
direcþii. Numãrul acestor departamente sau direcþii variazã de la o primãrie la
alta. În ultimul timp, majoritatea primãriilor din þarã s-au organizat în departamente
aflate fiecare în subordinea: primarului, viceprimarilor ºi a secretarului. ªi tipul
de servicii variazã de la o primãrie la alta.

CARE SUNT SERVICIILE PUBLICE NESUBORDONATE PRIMÃRIEI?

În acest caz relaþia dintre beneficiarul serviciilor ºi firme, regii sau societãþi este
una contractualã. Beneficiarul serviciului poate fi primãria sau cetãþeanul.

1. “S.C Electrica” care se ocupã de distribuirea energiei electrice ºi
întreþinerea instalaþiilor electrice;

2. “Distrigaz-Sud” - asigurã distribuirea gazelor naturale ºi întreþinerea
instalaþiilor;

3. Altele, de exemplu firmele care se ocupã de salubrizarea oraºului.

SERVICII PROPRII ALE PRIMÃRIEI BRAªOV

În prezent, Primãria Braºov este organizatã pe 6 direcþii cu servicii proprii
subordonate:

• Direcþia Administraþie Publicã Localã;
• Direcþia Economicã;
• Direcþia Tehnicã;
• Direcþia Patrimoniu;
• Arhitect ªef;
• Direcþia de Integrare Europeanã;

Vom expune în continuare o scurtã prezentare a acestor direcþii ºi a serviciilor pe
care acestea le oferã populaþiei.



35

Servicii proprii ale Primãriei Braºov

DIRECTIA ADMINISTRATIE PUBLICA LOCALA

Director direcþie  Arnold Ungureanu

1. Serviciul Contencios ºi Aplicarea L.10/2001
ªef serviciu  Valeria Mavrodin
Adresa: B-dul. Eroilor nr. 8, etaj I, camerele 112, 113, parter, camera 30
Telefon: +40 268 416550 / 149 - ºef serviciu, +40 268 416550 / 134, 146,
167- consilieri juridici
Atribuþii:

• reprezentarea Municipiului Braºov, Consiliului Local, Primarului ºi
Primariei in fata instantelor de judecata;

• Analizarea ºi solutionarea notificarilor depuse de cetateni in baza Legii
nr.10/2001;

• Oferirea de consultanþã juridicã compartimentelor din cadrul Primãriei
Municipiului Braºov;

• Participarea la licitatiile organizate la nivelul primãriei;
• Redactarea de dispozitii de primar ºi proiecte de hotarari pentru Consiliul

Local.
Program de audienþe: marþi - 9:00-10:00

2. Serviciul Relaþii cu Asociaþiile de Proprietari
ªef serviciu  Claudia Dragomir
Adresa: B-dul. Eroilor nr. 8, parter, camera 13
Telefon: +40 268 413891, +40 268 416550/151, +40 268 472627
Fax: +40 268 413891, +40 268 472627
Atribuþii:

• Înfiinþarea ºi actualizarea bazei de date cu asociaþiile de proprietari
existente în Municipiul Braºov;

• Consultanþã ºi îndrumare persoanelor fizice / juridice care înfiinþeazã /
administreazã / fac parte din asociaþiile de proprietari;

• Punerea la dispoziþie a legislaþiei în baza cãreia se înfiinþeazã asociaþiile
de proprietari;

• Îndrumarea ºi sprijinirea asociaþiilor de proprietari pentru îndeplinirea de
cãtre acestea a obligaþiilor care le revin pentru întreþinerea ºi repararea
construcþiilor ºi instalaþiilor din condominiu;

• Punerea la dispoziþie de suporturi informative pentru asociaþiile de
proprietari ºi membrii acestora;

• Verificarea contabilã a Asociaþiilor de Proprietari.
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3. Serviciul Autoritate Tutelarã
ªef serviciu  Liliana Bitire
Adresa: B-dul Eroilor, demisol, cam. 58, 59, 61
Telefon: +40 268 416550 int: 171, 199, 197, 183
Atribuþii:

• Ocrotirea drepturilor ºi intereselor persoanelor lipsite de capacitate de
exerciþiu sau cu capacitate de exerciþiu restrânsã.

• Efectuarea anchetelor sociale la cererea organelor abilitate.
• Evaluarea psihologicã a persoanelor care necesitã acest lucru pentru

definitivarea anchetei sociale.
Program zilnic: 9:00 - 12:00, joi 16:00 - 18:00
Audienþe: marþi 10:00 - 12:00, joi 14:00 - 16:00
Servicii oferite: Instituirea tutelei minorilor;

4. Biroul Autorizãri Activitãþi Economice
ªef birou  Krisztina Bathori
Adresa: B-dul Eroilor nr.8, camera 5
Telefon: +40 268 416550, int.194
Atribuþii:

• Asigurã autorizarea pentru desfãºurarea de cãtre persoane fizice a unor
activitãþi economice în mod independent, precum ºi pentru înfiinþarea ºi
funcþionarea de asociaþii familiale, punând în aplicare Legea nr. 300/
2004;

• Întocmeºte referatele ºi dispoziþiile de primar referitoare la aprobarea
emiterii, modificãrii, suspendãrii sau anulãrii autorizaþiilor de constituire
a asociaþiilor familiale ºi persoanelor fizice, cu respectarea prevederilor
H.G. nr 1766/2004;

• Asigurã instrumentarea ºi soluþionarea în termenele ºi în condiþiile
prevãzute de lege a tuturor solicitãrilor persoanelor fizice sau juridice
transmise serviciului prin intermediul registraturii;

Program: marþi 9:00 - 19:00, miercuri 9:00 - 17:00, joi 9:00 - 19:00, vineri 9:00 -
17:00, sâmbãta 9:00 - 14:00
Audienþe: joi 14:00 - 15:00
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DIRECÞIA ECONOMICÃ

Director direcþie Marilena Tudorache
1. Servicu Buget
ªef serviciu  OPREA MARIA
Adresa: B-dul Eroilor nr.8, camera 121
Telefon: +40 268 0268-416550 int.173,141
Fax: +40 268 0268-410928
Atribuþii:

• Estimeazã, fundamentezã, ºi urmãreºte încasarea veniturilor  la bugetul
local;

• Centralizeazã, verificã în funcþie de execuþia anului precedent, veniturile
extrabugetare ale instituþiilor publice finanþate integral sau parþial din
veniturile proprii;

• Centralizeazã ºi verificã în funcþie de documentaþia depusã veniturile
fondurilor externe nerambursabile;

• Centralizeazã veniturile evidenþiate în afara bugetului local;
• Pregãteºte, fundamenteazã ºi întocmeºte lucrãrile premergãtoare

întocmirii bugetului general al municipiului Braºov.

2. Serviciul Financiar Contabilitate ºi Gestiune Date
Adresa: B-dul Eroilor nr.8, camera 115
Telefon: +40 268 416550/175,143, +40 268-475633
Atribuþii:

• Evidenþa contabilã conform legii;
• Asigurã organizarea evidenþei contabile privind efectuarea cheltuielilor

prevãzute în bugetul local pentru activitatea proprie ºi a ordonatorilor
terþiari;

• Gestionarea valorilor materiale, a bunurilor de inventariere ºi a mijloacelor
bãneºti.

DIRECÞIA TEHNICÃ

Director direcþie Attila Radnoti

1. Servicul Amenajare Drumuri Publice ºi Siguranþa Circulaþiei
ªef serviciu  Gheorghe Drãgoi
Adresa: B-dul. M. Kogãlniceanu nr. 23, bl. C7
Telefon: +40 268 477397
Fax: +40 268 419843
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Atribuþii:
• Inventariazã ºi întocmeºte starea tehnicã a strãzilor, trotuarelor ºi a

elementelor de siguranþa circulaþiei ºi propune programe de mãsuri;
• Inventariazã ºi urmãreºte starea tehnicã a indicatoarelor de circulaþie,

intersecþiilor semaforizate;
• Organizeazã traficul rutier ºi pietonal în funcþie de categoria arterelor

de circulaþie;
• Face propuneri de reorganizare a traficului auto pe scuaruri, funcþie de

capacitatea de circulaþie a strãzilor;
• Coordoneazã, organizeazã ºi verificã desfãºurarea activitãþii de

deszãpezire;
• Urmãreºte în exploatare starea tehnicã a podurilor ºi podeþurilor din

municipiul Braºov;
• Urmãreºte degajarea autovehiculelor abandonate de pe carosabil, trotuare

ºi zone verzi;
• Elibereazã autorizaþii de ocupare a domeniului public cu materiale de

construcþii, moloz ºi schele.
• Calculeazã taxele de ocupare a domeniului public;

Program: luni - vineri 9:30 - 10:30

2. Serviciul investiþii
ªef serviciu  Lidia Bulgãrea
Adresa: B-dul. M.Kogãlniceanu nr.23, et.4, camera 401
Telefon: +40 268 410037, +40 268 414192 int 58
Atribuþii:

• Elaborarea regulamentelor, procedurilor ºi instrucþiunilor privind
planificarea, promovarea ºi implementarea investiþiilor publice;

• Întocmirea caietelor de sarcini, proiectelor, studiilor ºi a altor documente
prevãzute de lege pentru promovarea lucrãrilor ºi obiectivelor de
investiþii;

• Centralizarea ºi analiza propunerilor pentru obiective noi de investiþii,
într-o strategie coerentã pentru promovarea acestora;

• Elaborarea, participarea, centralizarea ºi altele legate de obþinerea de
fonduri nerambursabile ºi/sau eventuale credite pentru promovarea unor
obiective de investiþii;

• Întocmeºte propunerile estimative ale bugetului de investiþii pentru anul
urmãtor, prognoza pe urmãtorii 3 ani, precum ºi pe termen lung;

• Derularea ºi promovarea cu prioritate a lucrãrilor multianuale;



39

Servicii proprii ale Primãriei Braºov

• Întocmeºte rapoarte statistice pentru investiþiile proprii, centralizeazã ºi
întocmeºte statistici pentru investiþiile entitãþilor aflate în subordinea
Consiliului Local.

3. Biroul învãþãmânt
ªef birou  Septimiu Frânculescu
Adresa: B-dul Eroilor nr.8, cam.7, parter
Telefon: +40 268 416550, int. 180; 474028
Atribuþii:

• Examineazã propunerile de cheltuieli pentru reparaþiile instituþiilor de
învãþãmânt preuniversitar de stat ºi a instituþiilor de culturã finanþate de
la bugetul local ;

• Gestioneazã cererile încadrate în Fondul municipal pentru sprijinirea
tinerilor de elitã, conform H.C.L. nr.159/2002;

• Are reprezentant în Comisia de analizã ºi evaluare a proiectelor de interes
local, conform H.C.L. nr.162/2002;

• Întocmeºte expunerea de motive, raportul de specialitate ºi proiectul de
hotãrâre a Consiliului Local privind încheierea/prelungirea contractelor
de închiriere al terenurilor ºi clãdirilor în care funcþioneazã unitãþi de
învãþãmânt preuniversitar de stat.

Program: luni - vineri: 8:00 - 16:00
Audienþe: luni: 10:00 - 13:00, miercuri: 9:00 - 11:00

DIRECÞIA PATRIMONIU

Director direcþie Doru Mugur Loga

1. Serviciul întabulãri, Cadastru, Registru Agricol ºi Fond Funciar
ªef serviciu  Zoica Laurenþiu
Adresa: str. Nicolae Bãlcescu nr. 64, etaj 2, cam. 9, 16
Telefon: +40 268 415273 / 23, 24, 30
Atribuþii:

• Organizeazã inventarierea, evidenþa ºi administrarea patrimoniului public
ºi privat al Mun. Braºov, în conformitate cu prevederile legale în vigoare

• Asigurã instrumentarea, documentarea ºi întocmirea referatelor de
specialitate privind:

• Concesionarea prin licitaþie publicã a terenurilor, în conformitate cu
prevederile legale/incheiere acte adiþionale la contractele de concesiune/
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prelungire termene de punere în funcþiune a obiectivelor/constituiri
comisii;

• Concesionare terenuri, fãrã licitaþie publicã, conform legii;
• Concesionare fãrã licitaþie publicã – clãdiri, conform legii;
• Concesionare directã, extindere construcþii existente;
• Concesionare directã teren aferent garajelor, în conformitate cu

prevederile HCL nr. 21/2000;
• Schimburi de terenuri cu Statul Român;
• Darea în folosinþã gratuitã sau administrare a imobilelor din patrimoniul

Municipiului Braºov, cãtre persoane fizice ºi/sau juridice ce beneficiazã
de prevederile legale în vigoare;

• Revocarea dreptului de folosinþa a imobilelor;
• Modificãri/completãri/revocãri, aduse hotãrârilor emise de Consiliul Local

al Mun. Braºov.
Program: luni-joi 9:30-12:30,  marþi-joi 15:30 - 16:30
Audienþe: miercuri ora 14 - dl. Loga D. Mugur - director executiv - la sediul din
Str. N. Bãlcescu nr. 64, camera 12

2. Serviciul Ocupare Locuri Publice, Publicitate ºi Reclamã
ªef serviciu  Liviu PUIU
Adresa: str. Nicolae Bãlcescu nr. 64, etaj 1, cam.4
Telefon: +40 268 411980
Fax: +40 268 477636
Atribuþii:

• Reglementarea ocupãrii temporare ºi permanente a terenurilor aparþinând
domeniului public cu construcþii provizorii ºi obiecte de mobilier urban.
Emiterea abonamentelor tip I ºi tip II precum ºi a adeverinþelor pentru
ocuparea locurilor publice de desfacere neamenajate, conform H.C.L.
nr.46/2003;

• Emiterea adeverinþelor pentru agenþii economici care ocupã domeniul
public, în baza unor contracte de închiriere/asociere încheiate cu
Municipiul Braºov;

• Efectuarea de acþiuni de verificare în teren a legalitãþii ºi modului de
ocupare a domeniului public de cãtre agenþii economici, în urma
sesizãrilor depuse de petenþi-servicii de acord ºi avizare;

• Activitãþi de inventariere, verificare ºi monitorizare;
• Activitãþi interdepartamentale ºi cu caracter intern;
• Activitãþi de informare ºi relaþii cu publicul.
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Program: Luni, Miercuri  9:30 – 12:30
Marþi, Joi 9:30 – 12:30 ºi 15:30 – 16:30.

3. Serviciul Control Teren ºi Activitãþi Comerciale
ªef serviciu  Gabriela Sifft
Adresa: B-dul. Eroilor nr. 8, parter, cam.10
Telefon: +40 268 416550/169
Atribuþii:

• Verificarea condiþiilor de desfãºurare a activitãþiilor de comerþ stradal ºi
în pieþe, în vederea pãstrãrii domeniului public funcþional ºi a desfãºurãrii
unui comerþ civilizat în baza HCL nr. 46/2003, privind ocuparea
domeniului public;

• Verificãri în teren ºi întocmirea de rãspunsuri, conform legislaþiei în
vigoare, pentru rezolvarea sesizãrilor ºi reclamaþiilor primite de la cetãþeni
în scris sau în timpul audienþelor;

• Gestionarea ºi distribuirea gratuitã a laptelui praf pentru sugari în
conformitate cu Legea nr. 321/2001;

• Verificarea modului în care se respectã prevederile Legii nr. 421/2002 ºi
a HG nr. 156/2003 referitor la maºinile abandonate pe domeniul public.

Program: luni-vineri 8:00-10:00
Audienþe: luni 14:00-16:00

ARHITECT ªEF

Arhitect ºef: arh. Marilena Manolache

1. Serviciul Autorizãri ºi Disciplina în Construcþii
ªef serviciu  Ing. Maria Dumitrescu
Adresa: B-dul Mihail Kogãlniceanu nr.23 bl.C7 et.3, camera 302
Telefon: +40 268 473183
Atribuþii:

• Autorizãri construcþii;
• Disciplina în consrucþii;

Program: luni - joi: 8.30 -12.00, vineri - nu se lucreazã cu publicul
Audienþe: Marþi: 9.00-12.00

2. Serviciul Amenajarea Teritoriului ºi Gestiune Date Urbane
ªef serviciu  George Neculoiu
Adresa: str. M.Kogãlniceanu nr. 23, bloc C7, cam. 301
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Telefon: +40 268 414192 int.36, 53, 54
Atribuþii:

• Elibereazã certificate de urbanism ºi autorizaþii de construire pentru
branºamente la reþelele edilitare (apa-canal, gaz metan, electrica, etc.),
amenajãri de parcãri, accese la drumuri, organizãri de ºantier

• Eliberareazã certificate de urbanism pentru dezmembrari de terenuri ºi
imobile

• Eliberareazã  adrese stradale ºi denumiri de strãzi;
• Activitãþi legate de protecþia mediului;

Program: luni-vineri 9:00–12:00

3. Biroul Unic de Autorizare
ªef birou:  Alexandra Dragoº
Menþiuni: Birou nou in structura organizatoricã
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ALTE INSTITUÞII
CARE OFERÃ

SERVICII
POPULAÞIEI

CENTRALA ELECTRICA DE TERMOFICARE

• Adresa instituþiei: str. Timiº-Triaj, nr. 6
• Telefon:333192, 537452.

Vom prezenta în continuare principalele servicii pe care le oferã societatea
populaþiei
SERVICIUL ABONAÞI (str. Uranus, nr. 14)

- încheiere contracte:
- facturare (calcul, emitere).

SERVICIUL FACTURARE (str. Uranus, nr. 14)
- emitere facturi de energie termicã pentru asociaþii de proprietari ºi agenþi

economici;
- relaþii privind procesul de facturare.

CASIERIE (str. Uranus, nr. 14)
- încasare contravaloare agent primar cu ajutorul tehnicii de calcul.

SERVICIUL CONTABILITATE (str. Uranus, nr. 14)
- depunere “Borderouri de platã” pentru persoanele care au dreptul la

compensaþii la plata energiei termice.
SERVICIUL FINANCIAR (Uranus, nr. 14)

- punctaje plãþi facturi de energie termicã pentru asociaþiile de proprietari
ºi agenþi economici.

Obiect de activitate:
• furnizarea de energie termicã sub formã de încãlzire ºi apã caldã
menajerã;
• reparaþii pe bazã de comandã (contra-cost) în instalaþiile termice
interioare ale abonaþilor.
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SECÞII DE EXPLOATARE
- SECÞIA l - Str.Herman Oberth, nr. 31, ap. 3 ºi
- SECÞIA II - str. Parcul Mic, nr 23-25
- execuþie contra-cost de lucrãri în instalaþiile interioare din propritatea

consumatorului;
- înregistrarea ºi rezolvarea sesizãrilor de disfuncþionalitate de funcþionare

în sistemul de livrare al energiei termice.
PROGRAM DE AUDIENÞE:

- Director general: dr.ing. Dumitru Cuibar - marþi: 14.00 - 15.30
- Director de producþie: ing. Adrian Bunescu - miercuri: 14.00 - 15.30
- Director economic: ec. Nicolae Rotaru - luni: 14.00 - 15.30

REGIA AUTONOMÃ DE TRANSPORT BRAªOV

• Adresa instituþiei: str. Hãrmanului, nr.49.
• Telefon: 334678

ACTIVITATEA DE TRANSPORT URBAN DE CÃLÃTORI
- relaþii despre aceastã activitate se pot obþine de la Centrala Radio telefon

334678, în program non stop;
- sesizãri, reclamaþii ºi sugestii privind privind aceastã activitate se primesc

la Biroul RELAÞII CU PUBLICUL situat în cap linie Livada Poºtei telefon
43750 în program de luni pânã vineri între orele 12.00-15.00;

ACTIVITATEA DE TRANSPORT PERSOANE ÎN REGIM DE CURSE OCAZIONALE
- informaþii ºi contractãri la sediul din str. Hãrmanului, nr. 49 secþia de

autobuze, între orele 7.00-15.00 din fiecare zi lucrãtoare.
ACTIVITATEA DE PUBLICITATE ªI RECLAMÃ

- informaþii ºi contractãri la sediul din str. Hãrmanului, nr.49, Biroul
Publicitate ºi Reclamã, în fiecare zi lucrãtoare între orele 7.00-15.00.

Obiect de activitate:
• transport în comun în oraºul Braºov;
• transport persoane în regim ocazional.
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S.C. ELECTRICA S.A - Sucursala de distribuþie Braºov

• Adresa instituþiei: str. 13 Decembrie, nr. 17A.
• Telefon centralã: 410430 / Fax: 478541 / E-mail: electrica@power.rdsbv.ro

Menþionãm cã S.C.ELECTRICA S.A este o filialã a Companiei Naþionale de
Electricitate CONEL.
Servicii ºi birouri care au activitãþi specifice de relaþii cu publicul:

- încasarea facturilor de energie electricã, schimbãri de contoare electrice,
depunere documentaþii pentru avize energetice - BIROUL INFORMAÞII,
tel. 410430/603. în ultima zi lucrãtoare a lunii este închis.

- eliberare de avize energetice - SERVICIUL ENERGETIC, tel.410430.
- ordine de compensare - BIROUL ÎNCASARE ABONAÞI, tel. 410430.

- anunþarea deranjamentelor de naturã electricã pentru Municipiul Braºov
COMPARTIMENT DERANJAMENTE - tel. 410430 (program permanent).
BIROUL RELAÞII PUBLICE ªI COMUNICARE - tel. 410430/719.

FILIALA DE DISTRIBUÞIE A GAZELOR NATURALE
S.C “DISTRIGAZ - SUD” S.A.

• Adresa instituþiei: str. Avram lancu, nr. 52-54
• Telefon centralã: 473225, 473226. 473227, secretariat: 416603, dispecerat:

417379/928, Fax: 473229

Servicii ºi birouri cu activitãþi specifice de relaþii cu publicul:
CASIERIE, cam l

- încasãri facturi ºi taxe (în prima zi lucrãtoare a fiecãrei luni , casieria
este închisã pentru inventar);

Obiect de activitate:
• distribuirea gazelor naturale;
• întreþinerea reþelei.

Obiect de activitate:
• distribuþia energiei electrice;
• întreþinerea instalaþiilor electrice.
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SERVICIUL ABONAÞI FACTURARE, cam. 7 ºi cam. 9
- întocmiri/rezilieri contracte de furnizare gaze naturale la abonaþi casnici,

transcrieri, dispoziþii de încasare, etc;
BIROUL TEHNIC, cam. 12

- avizãri documentaþii tehnice, eliberare aprobãri debit, avize;
BIROU CONTRACTE, cam. 10

- întocmiri/rezilieri contracte furnizare gaze naturale agenþi economici;
REGISTRATURA, cam.2

- cereri debit gaz, separare, reclamaþii, adrese instituþii ºi societãþi, casnici
ºi asociaþii de proprietari, deschideri abonaþi noi, abonaþi noi prin separare.

S.C. RIAL S.R.L. BRAªOV

• Adresa instituþiei: str. A.I.Cuza, nr. 29
• Telefon: 418173; Fax: 471896

Departamente care oferã servicii populaþiei
SERVICIUL “ABONAÞI”(str. A.I.Cuza, nr. 29, tel. 418173 / 121)

- încasarea ºi urmãrirea plãþilor chiriilor ºi ratelor pentru spaþiile din fondul
locativ.

BIROUL “SPAÞII FOND LOCATIV” (str. A.I.Cuza, nr. 29, tel. 418173)
- întocmirea ºi modificarea contractelor de închiriere; predãri imobile cãtre

proprietari; verificãri juridice ale imobilelor.
BIROUL “SPAÞII CU ALTE DESTINAÞII” (str A.I.Cuza, nr. 29, tel. 418173/115,116)

- întocmire contracte cu altã destinaþie; calcul chirii; închirieri garaje,
terenuri garaje; negocieri vânzãri.

BIROUL TEHNIC (str. A.I.Cuza, nr. 29, tel. 418173 / 113, 114)
- vânzãri locuinþe.

BIROUL JURIDIC (str. A.I.Cuza, nr. 29, tel. 418173)
- consultanþã privind situaþia juridicã a imobilelor.

BIROUL CONTABILITATE (ºir. A.I.Cuza, nr. 29, tel. 418173 / 107)
- încasãri rate ºi chirii pentru spaþii din fondul locativ, spaþii cu altã destinaþie

ºi garaje;

Obiect de activitate:
• activitãþi imobiliare asupra bunurilor proprii sau închiriate (închirieri,

reparaþii ale fondului locativ închiriat)
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- informaþii privind situaþia plãþilor.
CASIERIE (str. A.I.Cuza, nr. 29, tel. 418173/117)
DISPECERAT (ºir. 13 Decembrie, nr. 3, tel. 411948)

- lucrãri de construcþii ºi instalaþii.
REGISTRATURÃ (str. A.I.Cuza, nr. 29, tel. 418173)
PROGRAM DE AUDIENÞE:

- dir. gen. ing. Sorin Pãltânea - miercuri, 11.00; dir.
- teh. ing. Traian Bãrbat - joi, 12.00; dir. ec. - vineri, 12.00-14.00.

COMPANIA R.A. APA BRAªOV

• Adresa: str. Vlad Þepeº, nr. 13
• Telefon: 413770; Fax: 471427

Departamente de relaþii cu publicul:
DISPECERAT (str. Criºana, nr 1-3, tel: 407400; tel urgenþe: 926)

- sesizãri urgente.
SERVICIUL COMERCIAL (Str. Vlad Þepeº, nr.13; tel.413770):

- facturare ºi citiri apometre pentru persoane fizice, asociaþii de locatari,
asociaþii de proprietari, agenþi economici;

- contracte persoane fizice ºi juridice;
- rezolvarea sesizãrilor scrise ºi verbale privind modul de facturare ºi

înregistrare al consumurilor.
BIROUL AVIZÃRI (str. Vlad Þepeº nr. 13, tel: 413770)
Pentru sesizãrile care nu se pot rezolva la nivelul Biroului de Relaþii cu Clienþii
se fac audienþe la conducere: cu directorul general, directorul economic ºi
directorul tehnic.

Obiect de activitate:
• distribuþie apã potabilã

ºi canalizare.
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Biroul de Consiliere pentru Cetãþeni
BRAªOV

Biroul de Consiliere pentru Cetãþeni (BCC) este un serviciu de interes public care
rãspunde nevoii de informare ºi consiliere a cetãþenilor, astfel încât aceºtia sã
aibã acces sporit la informaþii privind drepturile ºi îndatoririle lor, sã beneficieze
de consiliere în identificarea posibilelor cãi de rezolvare a unor probleme cu care
se confruntã ºi de ghidare în utilizarea serviciilor publice.

BCC Braºov are ca obiectiv facilitarea accesului la informaþiile de interes public,
sprijin pentru rezolvarea problemelor cetãþenilor în exercitarea drepturilor ºi
obligaþiilor acestora:

• Oferirea serviciilor de consiliere pentru cetãþeni de cãtre un personal
competent ºi instruit în domeniile identificate ca prioritare pentru
municipiul Braºov;

• Stabilirea unui climat de colaborare între instituþiile cu activitãþi cuprinse
în obiectivul BCC Braºov în scopul transferului rapid de informaþii exacte
ºi crearea unei baze de date utile pentru realizarea obiectivelor propuse.

Activitatea de informare ºi consiliere în cadrul Birourilor de Consiliere pentru
Cetãþeni are la bazã patru principii funcþionale, care îi conferã un caracter de
maximã accesibilitate pentru orice membru al comunitãþii în care fiinþeazã.

Independenþa
faþã de interesele politice, religioase, de afaceri sau de orice alt fel. Aceastã
structurã instituþionalã este independentã atât faþã de autoritãþile publice locale
sau centrale, cât ºi faþã de ONG-urile care o iniþiazã, nefiind motivatã în activitatea
sa de interese financiare.

Imparþialitate.
BCC îºi oferã serviciile tuturor cetãþenilor, indiferent de clasa socialã sau nivelul
cultural, religie, rasã, culoare, sex, situaþie financiarã, etnie, orientare sexualã
etc.
Gratuitate.
 Caracterul deschis, direct, imparþial al acestui serviciu, este completat de acordarea
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gratuitã a serviciilor. Absenþa taxelor eliminã astfel un obstacol ºi permite accesul
unor largi pãturi sociale la serviciile de informare ºi consiliere.
Confidenþialitate.
Consilierul are obligaþia sã pãstreze confidenþialitatea informaþiilor împãrtãºite
de cãtre cetãþenii care i se adreseazã, sã nu dezvãluie nimãnui în afara Biroului
detaliile personale ale solicitanþilor, în nici o circumstanþã, decât dacã solicitantul
îºi dã acordul în acest sens. Exceptate sunt doar acele informaþii care se referã la
acþiuni ce constituie infracþiune, conform Codului Penal.

Domeniile în care BCC oferã consiliere în urmãtoarele domenii: sãnãtate, asistenþã
socialã, asigurãri sociale, raporturi de muncã, protecþia consumatorilor, drepturi ºi
obligaþii civile, regimul proprietãþii, impozite ºi taxe, învãþãmânt, procedurã
notarialã, protecþia copilului, servicii publice.
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ASOCIAÞIA PRO
DEMOCRAÞIA

Asociaþia Pro Democraþia (APD) este o organizaþie neguvernamentalã, civicã,
non-profit ºi nepartizanã, a cãrei misiune este întãrirea democraþiei în România
prin participare civicã. APD a fost creatã în 1990 ca o reacþie la lipsa unei culturi
civice democratice manifestatã cu prilejul primelor alegeri de dupã 1989.
Activitatea APD se desfãºoarã la nivel naþional.

Principalele obiective ale APD sunt:
• Explicarea rolului, modului de funcþionare ºi importanþei practice a

instituþiilor democratice ºi a felului în care acestea sunt structurate într-
un stat de drept;

• Promovarea educaþiei civice ºi încurajarea participãrii civice;
• Îmbunãtãþirea ºi monitorizarea procesului electoral;
• Analiza criticã a procesului legislativ;
• Iniþierea ºi practicarea controlului de cãtre cetãþeni asupra activitãþii

parlamentare ºi a administraþiei locale.

Pentru atingerea acestor obiective, APD are în vedere urmãtoarele mijloace:
• Seminarii de instruire pentru cetãþeni ºi reprezentanþi instituþiilor publice;
• Observarea alegerilor;
• Dezbateri în cadrul unor mese rotunde;
• Întâlniri între cetãþeni ºi reprezentanþii lor aleºi în Parlament ºi

administraþia localã;
• Editarea de broºuri ºi cãrþi având ca scop popularizarea rolului ºi a modului

de funcþionare a diferitelor instituþii;
• Emisiuni de educaþie civicã în colaborare cu diverse posturi de radio ºi

televiziune.

Caracterul nepartinic se manifestã prin aceea cã atât APD în întregul ei, cât ºi
membrii sãi, au o atitudine echidistantã faþã de toate partidele ºi formaþiunile
politice. Aceasta nu exclude anumite luãri de poziþie ale APD faþã de anumite
fapte sau declaraþii ale unor formaþiuni politice sau personalitãþi ale acestora.
Luãrile de poziþie însã nu sunt motivate de un anume partizanat politic, ci de
necesitatea de a urmãri în permanent evenimentele din sfera politicã ºi socialã ºi
de a reacþiona la anumite decizii ºi comportamente, indiferent cui aparþin acestea.
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APD colaboreazã, în desfãºurarea programelor sale, cu toate principalele partide
ºi formaþiuni politice, în special cele parlamentare, indiferent de locul pe care-l
ocupã pe eºichierul politic.

PROGRAMUL DIALOG

Un proiect aparte care contribuie la stimularea interesului cetãþenilor de a dialoga
cu administratorii locali ºi de a gãsi soluþii la problemele lor. Programul motiveazã
ºi ajutã cetãþenii sã se implice în rezolvarea problemelor comunitãþii.

DIALOG este un proces nepartizan ºi continuu de formare a unui sistem de
comunicare ºi colaborare între cetãþeni ºi reprezentanþi ai administraþiei locale,
prin iniþierea unor proiecte menite sã creeze atitudini favorabile în rândul cetãþenilor
ºi reprezentanþilor instituþiilor publice locale pentru rezolvarea problemelor
comunitãþilor.

Obiectivele Programului DIALOG:
•  Dezvoltarea permanentã a programelor de educaþie civicã;
•  Implicarea cetãþenilor în identificarea ºi rezolvarea problemelor cu care

se confruntã comunitatea localã;
•  Formarea Comitetelor Consultative Cetãþeneºti;
•  Stabilirea unui sistem permanent de comunicare între cetãþeni ºi

administraþia public local.
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Adãpostul de noapte: 324018
Administraþia Financiarã: 308412
Agenþia CFR: 470696
Alocaþii copii:
Nou nãscuþi - 414461
Alocaþia complementarã ºi pentru
familia monoparentalã - 414461
Transferuri/modificãri - 476972/
13,14,15; 415142
Ajutor social: 414461
Apã ºi canalizare: Dispecerat APA -
407700, 926
Apã caldã/încãlzire: R.A Termo -
422238, 331698
Autorizãri Construcþii:
Serv. Autorizãri Construcþii - 473183,
416550
Asistenþã la domiciliu:
Crucea Roºie - 470239
Hospice Casa Speranþei - 474467,
470495, 474405
Asociaþii de proprietari: 413891,
416550/153
Cantina de ajutor social: 414164
Casa Asigurãrilor de Sãnãtate:
322011, 322126
Câini comunitari: 477120
Centrul pentru persoane vârstnice:
428136
Colectarea gunoiului:
Salubrizare - 476897, 416550/195,198
CIBIN SRL - 336212, 339053
COMPREST - 414974, 470828
ECOROM S.A-411877, 470545
VECTRA SRL - 416495
Consiliul Judeþean: 410777
Coºerit: 440574/27

Curãþenia strãzilor: 476897
Deszãpezire:
Vectra-dispecerat - 416495
Eurostrada - 312177
Disciplina în construcþii: 473183,
416550/144,145
Inspectoratul Teritorial în
Construcþii: 319364
Distribuþie gaz: 473225, 416603, 928
Energie electricã: 410430/173, 929
Farmacii non-stop:
Republicii - 475627
Complexul Mare - 332143
Garda Financiarã - 323858
Iluminat public: 332123, 416550/179
Imobilele municipiului: RIAL -
418173
Administrare Imobile: 415273/12
Impozite ºi taxe locale:
Persoane fizice - 474440/117, 118, 119
Persoane juridice - 474440/114, 115
Impozite ºi taxe la bugetul central:
Impozitul pe venitul global - 308412,
308421
Taxe alcool, þigãri, cafea - 418056
Întabulãri: 419615
Întreþinere Spaþii Verzi: 476897,
416550/188,195
Liberã initiativã:
Persoane fizice ºi Asociaþii familiale
- 416550/194
Înfiinþare SRL - Registrul Comerþului -
311992
Medicale
Salvarea - 961, MEDO - 966

TELEFOANE UTILE
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Ordinea ºi siguranþa publicã:
Gardienii publici - 477140, 410360
Jandarmeria - 956, 426591
Poliþia Braºov: 407500
Secþia 1 - 474567, Secþia 2 - 472526,
Secþia 3 - 423068, Secþia 4 - 319625,
Secþia 5 - 333498
Pompierii: 981
Pensii: 419663, 418055
Pieþe
Serv. Adm. Pieþe ºi Platforme
Comerciale - 419993/20 Piata Star -
419993/32
Piata Astra - 330784
Piata Bartolomeu - 423014 Piata Dacia
- 421885 Piata Tractorul - 427384 Piata
Noua - 338332 Prefectura - 470370,
412912
Probleme de muncã:
Relaþii de muncã, documente -
472200, 413224
Parcãri: P&P - 475402, 441511
Blocare/deblocare roþi:
AN&AG - 417635, 0740-217771, 0740-
217772, 0740-217773
Maºini abandonate - 414192/28
Poluare:
Garda de Mediu: 419294, 417028
Inspectoratul de Mediu: 419013,
417028, 419294
Protectia Civilã: 982
Protecþia Consumatorului: 418389,
413951
Protecþia Copilului: 416899, 419928,
411344
Reclamaþii telefoane:
Romtelecom - 413311, 472220
Deranjamente posturi telefonice - 921

Salvamont: 0744-261270, 0722-
523298
Non-stop: 0725-826668
Sanepid-Inspectoratul de Sãnãtate
Publicã: 477600
Situaþia terenurilor municipale:
Serv. Evidenþã, Valorificare Imobile -
415273, 419993/12,15, 16
Starea strãzilor:
Serv. Adm. Strãzi - 477397, 414192/
52, 28, 20
ªomaj: 419081, 416879, 412552
Taxã radio-TV: 410430
TAXI:
ATI - 953, Martax - 313040, 944,
Bratax - 323232, Rey Taxi - 411111,
Elsind - 332222, Ro Taxi - 319999, Cod
Taxi - 940, Tod Taxi - 321111, 941
Transport în comun:
RAT dispecerat - 335574 RAT - 334678
Amenzi, bilete, abonamente - 331463,
335574
Veterinare:
Direcþia Sanitar-Veterinarã - 441722,
440257
Violenþa în familie: 471347
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