
 Prin prezentul ziar dorim să vă 

îndemnăm la atitudine civică. Poate vă 

întrebați: „Ce este această atitudine civică? 

De ce ar trebui să mă intereseze?” Atitudinea 

civică reprezintă gradul de implicare al 

cetățenilor în viața de zi cu zi a unei comunități 

și nu poate fi rezumată numai la a participa la 

vot pentru „a ne face datoria” sau a lua parte la 

festivitățile organizate de autorități cu prilejul 

zilei naționale, a zilei Armatei sau a 

comemorării Eroilor. Atitudinea civică 

înseamnă cu mult mai mult decât acestea. 

 Din păcate actuala conducere a „stațiunii 

turistice de interes național” Râșnov a 

minimalizat importanța civismului pentru 

comunitatea urbei noastre încercând să ne 

inoculeze faptul că cetățeanul nu are alte 

drepturi și obligații decât pe acelea de a-și plăti 

conștiincios taxele și impozitele prestabilite și 

de a participa la concerte, festivaluri și 

concursuri, cumpărând mici cu 3 lei bucata și 

bere cu 5 lei halba! Atitudinea civică 

reprezintă o suită de drepturi ale cetățenilor și 

obligații ale autorităților pe care trebuie să le 

exercităm/respectăm pentru a echilibra rapor-

tul de putere dintre instituțiile statului și noi, 

simplii cetățeni.  

 Aceste drepturi și obligații se regăsesc în 

Constituția României și în diferite legi și este 

necesar să le cunoaștem pentru a nu ne fi 

încălcate sau ignorate de către primar, 

consilieri locali, funcționari publici sau chiar 

de simpli funcționari. Astfel:  

 

1. Atitudinea civică înseamnă să te 

informezi / să fi informat cu privire la de-

ciziile pe care autoritățile le iau. Potrivit legii 

„Ședințele consiliului local sunt publice” [art. 

42 alin. (1) din Legea nr. 2015/2001]. Aceasta 

înseamnă că orice persoană poate participa în 

mod neîngrădit la ședințele consiliului local 

Râșnov, poate formula propuneri, întrebări și 

își poate exprima opinia cu privire la subi-

ectele dezbătute în ședința publică, persoana 

care prezidează ședința publică fiind obligată 

prin lege să ofere „invitaților și persoanelor 

care participă din proprie inițiativă 

posibilitatea de a se exprima cu privire la 

ordinea de zi” (art. 9 din Legea nr. 52/2003). 

În „stațiunea turistică de interes național” 

Râșnov, la nivel de Primărie, membrii 

A.P.O.R.T au constatat următoarele încălcări 

ale dreptului de a fi informat:  

 autoritățile din Primăria Râșnov nu anunță 

data, ora, locul și ordinea de zi a ședinței 

publice la sediul Primăriei, pe site-ul 

propriu și în mass-media, cu cel puțin 3 zile 

înainte de desfășurare;  

 autoritățile din Primăria Râșnov au îngrădit, 

în repetate rânduri, dreptul membrilor 

A.P.O.R.T. și al altor cetățeni să participe la 

ședințele publice, să ia cuvântul sau să se 

exprime cu privire la problemele dezbătute 

în ședință;  

 autoritățile din Primăria Râșnov nu publică 

hotărârile adoptate de consiliul local și nici 

deciziile primarului, fapt care are drept 

consecință necunoașterea acestor acte 

normative decât de „privilegiați” (apropo, 

trebuie să știți că un act normativ neadus la 

cunoștința publicului prin publicare și 

afișare nu poate fi obligatoriu pentru 

cetățeni și poate fi ignorat, pentru că legea 

nu obligă pe nimeni să cunoască norme 

inexistente; ceea ce nu e public, nu există 

din punct de vedere juridic);  

 autoritățile din Primăria Râșnov nu dezbat 

în ședință publică hotărârile și avizele 

comisiilor de specialitate, adoptând, astfel, 

hotărâri în necunoștință de cauză;  

 autoritățile din Primăria Râșnov, în cele mai 

multe cazuri nu răspund la petiții, plângeri, 

cereri, sesizări (probabil că sunt cufundați în 

meditații cu privire la trambulină, centrul 

istoric devenit doar centru și la liftul pe plan 

înclinat);  

 

2. Atitudinea civică înseamnă să uzezi, 

atunci când este necesar și oportun, de 

dreptul la libera adunare și libera 

exprimare (Legea nr. 60/1991).  

Adunările publice sunt un drept al cetățeanului 

în folosul cetățenilor, cel mai bun mijloc de a 

protesta împotriva nedreptăților, de a 

comemora ori cinsti personalități sau 

evenimente din viața noastră, de a te implica în 

sesizarea publicului larg. Până în prezent nu au 

avut loc la Râșnov adunări publice pentru a 

putea observa comportamentul autorităților cu 

privire la acestea. Libera exprimare reprezintă 

acel drept inviolabil ce se poate manifesta prin 

„libertatea de exprimare a gândurilor, a 

opiniilor sau a credințelor și libertatea 

creațiilor de orice fel, prin viu grai, prin scris, 

prin imagini, prin sunete sau prin alte mijloace 

de comunicare în public” [art. 30 alin. (1) din 

Constituția României]. Deși Constituția 

garantează existența și exercițiul acestui drept 

fundamental, autoritățile din Primăria Râșnov 

îl încalcă frecvent. Distribuirea primului număr 

al ziarului A.P.O.R.T. a fost o adevărată 

telenovelă al cărui regizor a fost actualul 

președinte al Consiliului Județean, Dl. Veștea 

Adrian. După cum o parte dintre 

dumneavoastră știți, ziarul a fost distribuit cu 

câteva zile înainte de alegerile locale din iunie 

2016. Membrii A.P.O.R.T. au fost hărțuiți, 

amenințați, loviți cu pumnul, hăituiți asemeni 

animalelor de către poliția locală Râșnov și de 

către PNL - filiala Râșnov. Printre urmăritori i-

am putut identifica pe următorii: Almăjan 

Liviu, Drăguțu Ionuț, Guteanu Gabriel, Nan 

Cătălin, Cernat Andrei Cristian. La Râșnov 

libertatea de exprimare este violată constant de 

către autoritățile locale, iar opinia publică este 

intoxicată permanent prin ziarul de propagandă 

numit „Gazeta de Râșnov”. Prin acest 

instrument autoritățile ne prezintă numai ceea 

ce vor ele să știm, nu ceea ce realmente se 

petrece în comunitate. Din această Gazetă de 

Râșnov sunt omise fapte importante, precum:  

 publicarea hotărârilor consiliului local și a 

deciziilor primarului;  

 publicarea certificatelor de urbanism și a 

autorizațiilor de construcție;  

 publicarea anunțului privind data, ora, locul 

și ordinea de zi a ședințelor consiliului 

local;  

 publicarea anunțurilor privind licitațiile 

publice și a ofertelor privind contractele de 

achiziții publice;  

 publicarea anunțurilor privind vacantarea 

posturilor funcționarilor din primărie și 

calendarul desfășurării examenului pentru 

ocuparea acestora.  

În schimb suntem bombardați cu imagini ale D

-lui Veștea și ale D-lui Butnariu prin care 

suntem încredințați de faptul că la Râșnov este 

paradisul pe pământ și toată lumea o duce bine 

datorită planurilor mărețe ale iubiților noștri 

conducători.  

 

3. Atitudinea civică reprezintă exercițiul 

dreptului la liberă asociere pentru 

promovarea valorilor civice, ale democrației 

și statului de drept, precum și pentru 

urmărirea unui interes general, local sau de 

grup. A.P.O.R.T. este un astfel de tip de 

asociație, înființată cu scopul de a veghea la 

protecția drepturilor omului și a libertăților 

fundamentale, la respectarea transparenței și la 

semnalarea oricărui derapaj al autorităților 

publice locale de la obligațiile pe care le au, în 

virtutea Constituției și a legilor țării.   

 De aceea, pe această cale vă rugăm să ne 

semnalați orice abatere a autorităților publice 

locale (primar, consilieri locali, funcționari 

publici sau chiar de simpli funcționari) sau a 

altor autorități sau instituții publice.  

 Noi vă stăm la dispoziție în a vă sfătui și 

îndruma spre a urma calea optimă pentru 

restabilirea drepturilor care v-au fost abuziv 

încălcate.  
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Centrul Râșnov – ”treabă chibzuită”  

sau lucrare de mântuială?  

La un an de la inaugurarea CENTRULUI RÂŞNOV, putem face 

următorul scurt bilanţ, vizibil pentru oricine:  

 

 mare parte din pereţii tunelului şi ai parcării subterane au rămas 

netencuiţi  

 pereţii laterali din tunel și tavanul din parcare au infiltraţii de apă 

- apa inundă frecvent ieşirea cu lift pentru persoane cu 

dizabilităţi  

 treptele de marmură din partea Casei de cultură sunt crăpate şi 

prezintă pericol pentru cei care trec prin zona (doar zilele trecute, 

înainte de vizita Președintelui Klaus Iohannis a fost rezolvată de 

fațadă această problemă)  

 piatra cubică în toată piaţă centrală și pe str. Republicii (trotuar și 

carosabil) are probleme de planeitate  

 liftul pentru persoane cu dizabilităţi nu funcţionează – nu a 

funcţionat niciodată de la inaugurare.  

 fântâna arteziană nu funcţionează – nu a funcţionat niciodată de 

la inaugurare  

 WC-urile din subteran sunt închise; nu se ştie dacă sunt sau nu 

dotate cu instalaţii sanitare  

 Datorită configuraţiei defectuos proiectate a tunelului de ieşire, 

ambulanţele încă nu au acces în curtea policlinicii  

 Clădirile afectate de lucrările la centru, inclusiv Casa de cultură, 

nu au fost reparate. De fapt, nici măcar nu s-a interesat nimeni de 

ele, darmite să mai fie şi reparate.  

 

 În aceste condiţii ne întrebăm cine şi de ce a recepţionat o astfel 

de lucrare? Dl. arhitect şef Tobă susţine că dânsul nu a semnat nimic… 

Dacă nu dânsul, atunci cine? Cine din partea Primăriei Râşnov a 

acceptat că aceasta este o lucrare finalizată? Pe de altă parte, dacă 

acesta este rezultatul unui proiect care a costat 5 mil Euro, ar trebui 

oare să ne fie teamă de ce se va întâmpla cu Cetatea după ce va fi 

”renovată”? Oare Primăria va reuşi să găsească o firmă la fel de (ne) 

profesionistă pentru lucrările de restaurare a monumentului istoric 

emblematic al oraşului? Oare ne vom trezi şi acolo cu facilităţi care nu 

funcţionează, cu ziduri istorice afectate de lucrări sau cu materiale 

(marmură) care crapă după prima iarnă mai friguroasă?  

 

 Şi, încă o întrebare: din punct de vedere arhitectural fiecare 

centru de oraş are un element simbolic semnificativ. Noi ce să 

considerăm ca simbol al centrului oraşului nostru? Casa de cultură – 

clădire cu adevărat istorică dar care este crăpată şi acoperită cu o 

prelată? Scările ”monumentale” din faţa casei de cultură – crăpate sau 

care se vor crăpa din nou? Fântâna arteziană futuristă – care nu a 

funcţionat niciodată? Iată ce se întâmplă când de sufletul oraşului se 

ocupă oameni care nu îl înţeleg…  

 

Nereguli descoperite de Curtea de conturi la 

Ocolul Silvic din Râșnov  
Pentru că e exclus să vedem astfel de informaţii în Gazeta de Râşnov, 

APORT îşi îndeplineşte misiunea de a oferi ceea ce Primăria Râşnov evită 

cu atâta măiestrie să facă: transparenţa activității. Dacă va întrebaţi ce 

legătură are Primăria cu Ocolul Silvic, vă spunem noi: acesta este în 

subordinea Primăriei. În urma unui control realizat de CC la Ocolul Silvic 

din Râşnov au fost descoperite următoarele nereguli:  

1. Necalcularea, nefacturarea, neînregistrarea în evidenţa contabilă şi 

neîncasarea penalităţilor contractuale pentru plata cu întârziere a 

facturilor aferente livrărilor de mărfuri.  

2. Ocolul Silvic Oraş Râşnov nu a solicitat şi nu a încasat de la Primăria 

Râşnov valoarea integrală a cheltuielilor estimate cu instalarea 

vegetaţiei forestiere pe terenurile primite în compensarea suprafeţei 

scoase din fondul forestier, aşa cum acestea au fost stabilite prin fişele 

tehnice ale terenurilor.  

3. Majorarea nejustificată o cheltuielilor entităţii, constând în dobânzi, 

asigurări şi TVA nedeductibil aferent ratelor de leasing precum şi 

amortizare, efectuate cu autoturismul SKODA Superb, achiziţionat de 

Ocolul Silvic Oraş Râşnov în data de 28.09.2012 şi pus la dispoziţia 

UAT Primăria Oraşului Râşnov, în baza unui contract de comodat.  

4. Neefectuarea în toate cazurile, a demersurilor în vederea recuperării din 

Fondul Naţional Unic de Asigurări Sociale de Sănătate a sumelor 

reprezentând indemnizaţii pentru concedii medicale, care au depăşit 

contribuţia lunară a angajatorului pentru concedii şi indemnizaţii.  

5. Plăţi nejustificate către SC Tat Forest Silv SRL com. Negreşti, jud Satu 

Mare, în baza contractelor de furnizare nr. 294/05.03.2014 şi a 

contractului nr. 595/19.03.2015 având ca obiect prestarea de servicii 

silvice către Ocolul Silvic Oraş Râşnov reprezentând contribuţia 

angajatorului la asigurări sociale…  

 Pentru înlăturarea acestor deficienţe, Curtea de Conturi a decis 

aplicarea unui set de cinci (5) măsuri referitoare la neregulile constatate în 

activitatea financiar-contabilă cu termen de finalizare 15.04.2017 şi un al 

doilea set de măsuri dispuse pentru stabilirea întinderii prejudiciilor şi 

recuperarea acestora, cu acelaşi termen de finalizare de 15.04.2017.  

 Având în vedere că cel mai probabil majoritatea neregulilor constatate 

au avut loc înainte de angajarea dlui Puiu Gheorghe în postul de director al 

Ocolului silvic, nu putem decât să tragem concluzia că problemele desco-

perite cad în responsabilitatea directorului anterior: Ing. Adrian Apostu. În 

opinia noastră, Ocolul Silvic, prin angajații săi, a săvârșit o serie de 

nereguli care ar fi trebuit denunțate de către membrii Consiliului Local 

Râșnov pentru a apăra interesele cetățenilor.  

 

Râşnov în prag de alegeri  

Asociaţia APORT încearcă să fie cât mai apolitică cu putinţă, deoarece 

avem încredere că din poziţia de societate civilă se poate realiza un dialog 

cu conducerea aleasă a cetăţenilor, indiferent de culoarea politică a celor 

care primesc girul nostru. Din păcate, experienţa de 2 ani pe care o avem 

cu actuala conducere este una mai puţin fericită. Astfel, am constatat 

multe încălcări ale legii manifestate mai ales prin o lipsă aproape totală de 

transparenţă în ceea ce priveşte administraţia locală, o totală ignorare a 

părerii cetăţenilor atunci când s-au decis măsuri foarte importante pentru 

oraş (renovarea centrului istoric şi modificarea str. Republicii) şi prin 

aroganţa celor care sunt plătiţi de noi ca să ne administreze oraşul. În toată 

această perioadă, am încercat să transmitem râşnovenilor aceste probleme 

fie prin postări facebook, fie prin articole scrise în ziarul nostru ”Invitaţie 

la atitudine civică”.  

Se pare că unii dintre dumneavoastră au început să ne creadă, să înţeleagă 

că nu avem nici un interes ascuns şi vrem doar ca oraşul nostru să aibă o 

conducere mai înţeleaptă, mai deschisă dialogului şi mai corectă. În 

concluzie, noi, asociaţia APORT, dorim să se realizeze o schimbare. Deşi 

nu avem garanţia că alt partid sau candidat vor face lucruri pozitive, nu 

putem să nu sperăm că o schimbare va fi spre mai BINE şi nu spre mai 

Rău.  

Nu vrem să va îndemnăm să faceţi la fel, pentru că ştim că democraţia se 

bazează pe libertatea absolută de a alege pe cel mai potrivit. Ca atare, vă 

sugerăm să analizaţi cât mai bine informaţiile pe care le aveţi şi să hotărâţi 

cu responsabilitate care este cea mai bună variantă pentru Râşnov.  

Orice opţiune aţi avea: MERGEŢI LA VOT!  

Întotdeauna este esenţial să ne exprimăm opinia.  

Dacă nu o facem noi pentru noi, o vor face alţii pentru ei. 



 

 

 

Ni se reproşează adeseori, mai ales pe Facebook, că nu facem decât să 

criticăm, fără să oferim soluţii pozitive. Ei bine, în afară de propunerile pe 

care le-am facut deja, dintre care amintim: Construirea unui bazin de înot 

pentru râşnoveni şi pentru turişti, construirea unui Park & Ride în locul 

parcării supraetajate, protejarea Casei de cultură prin clasarea acesteia şi a 

Drumului de care, ca monumente istorice, ş.a.m.d… vă mai prezentam mai 

multe sugestii:  

 

 

APORT a făcut primul pas pentru protejarea  

Casei de cultură din Râșnov  

În luna Martie a acestui an, asociația noastră a depus la Direcția de 

Patrimoniu Brașov cererea de clasare pentru ”Casa de cultură” din Râșnov și 

pentru ”Drumul de care” din zona Cetatea Râșnov.  

După cum am mai afirmat deja în precendentul număr al ziarului nostru, Casa 

de cultură este a doua cea mai reprezentativă clădire din centrul istoric, după 

Biserica Evanghelică. Din păcate, fosta și actuala conducere a primăriei nu 

reușește de ani buni, de când tot anunță și de când tot alocă sume în bugetul 

local, să de-mareze lucrările necesare renovării, restaurării și întreținerii 

acesteia. La începutul acestui an, și dl. Ovidiu Victor Ganț, deputat FDGR în 

Parlamentul României, a transmis Ministrului Culturii , dl Ionuț Vulpescu, 

cererea noastră, insistând asupra faptului că ”atribuirea statului de monu-

ment istoric acestei clădiri ar fi un demers util”. Dl ministru Vulpescu a re-

cunoscut importanța obiectivului nostru și a promis că membrii Comisiei 

Naționale a Monumentelor Istorice vor analiza situația din Râșnov. Sperăm 

ca Ministerul Culturii să înceapă cât mai curând acțiunea de includere a celor 

două obiective în lista MONUMENTELOR ISTORICE, astfel încât acestea 

să primească atenția necesară din partea autorităților lo-cale și centrale.  

Dorim totodată ca Primăria să acorde mai multă atenție patrimoni-ului istoric 

al orașului nostru și să oprească eliberare de autorizații ilegale care duc la 

distrugerea acestuia.  

 

Parcare supraetajată pe Valea Cetății sau  

Park & Ride în afara orașului  

 Cunoscând faptul că Primăria Râşnov a anunţat în Gazeta locală din 

Aprilie 2016 intenţia de a construi o parcare supraetajată pe Valea cetăţii și 

analizând această idee am ajuns la concluzia că există argumente pro și con-

tra, astfel:  

Argumente PRO:  

  Ar rezolva parţial problema locurilor de parcare în zilele aglomerate pe 

Valea Cetăţii  

Argumente CONTRA:  

 Ar afecta aspectul zonei. O construcţie de beton supraetajată, postată 

chiar în centrul poienii din Valea Cetăţii, ar obtura vizibilitatea la 

pădurea înconjurătoare şi ar oferi un aspect dezolant în zona.  

 Ar fi utilă doar pentru condiţii normale de trafic. În condiţii de trafic 

sporit – cum sunt majoritatea zilelor de weekend în timpul verii - în zonă 

se va circula foarte greu, blocându-se accesul turiştilor în sus spre 

Peşteră Poiana Braşov şi în jos spre oraş.  

 În condiţiile în care valea cetăţii este blocată de trafic, se circulă fo-arte 

greu şi în centrul oraşului (începând cu străzile I. L. Caragiale şi Mihai 

Viteazu) – blocând sau îngreunând chiar şi accesul la parcarea subterană 

din centru.  

In plus, considerând datele oficiale referitoare la trendul actual în ceea ce 

privește evoluția pieței auto din Romania și cel referitor la turismul din zona 

noastră, acestea arată că:  

» Numărul autoturismelor înmatriculate (noi şi second-hand) crește 

constant.  

» Numărul turiștilor care vin la Râșnov crește constant.  

» Numărul turiștilor din zona Bran-Moeciu şi altele care tranzitează 

Valea cetății spre Poiana Brașov crește constant.  

Deci, oricâte locuri de parcare s-ar construi pe Valea cetății, în curând – noi 

estimăm câțiva ani – problema nu va fi doar parcarea în zona respectivă ci, în 

principal, traficul pe șoseaua DN1E care, din păcate, nu are cum să fie lățită.  

Asociația APORT a propus Primăriei Râșnov, următoarea soluție alternativă: 

Construirea unui PARK and RIDE în afara oraşului şi transportarea 

turiştilor cu microbuze pe valea cetăţii.  

Avantaje:  

 Se evită aglomeraţia în oraş şi pe valea cetăţii și implicit situațiile de 

blocaje care îngreunează accesul turiștilor, inclusiv gradul de 

mulțumire al acestora.  

 Se scurtează timpul necesar turiștilor pentru a ajunge la destinaţie și 

localni-cilor să circule prin oraș  

 Se elimină poluarea sonoră şi poluarea aerului din oraş.  

 Ar fi o soluţie utilă pentru toate manifestările din Râșnov care 

necesită parcarea unui număr mai mare de mașini (de ex. în 

Promenadă, pe Valea Cărbunării, în Centrul istoric samd)  

 Ar fi o soluţie originală, o PREMIERĂ în România – motiv de 

publicitate pozitivă pt oraş.  

 Se poate face cu fonduri europene. În cadrul strategiei de reducere a 

consu-mului de combustibili fosili, UE agreează și promovează acest 

tip de soluţii. 

PRACTIC, se va proceda astfel: în zilele de week-end sau cu manifestări 

majore turiştii veniţi cu autotur-isme vor fi anunţaţi încă de la intrările în 

oraş (ideal prin panouri cu afişaj electronic) că ”ACCESUL LA 

CETATE, PEŞTERĂ şi DINOPARC se face ex-clusiv din PARK & 

RIDE cu microbuze gratuite. Parcarea în zonele respec-tive este interzisă 

– cu excepţia grupurilor organizate (autocare, microbuze), familiilor cu 

persoane vârstnice sau cu copii mici sub 3 ani şi persoanelor cu 

dizabilităţi.”  

Problema menționată de Dna Mariana Ducar, consilier local, referitoare 

la lipsa terenului pentru o astfel de investiție este rezolvabilă. Din 

informațiile privitoare la piața imobiliară a orașului, am constatat că 

există oferte de vân-zare pentru terenuri chiar în zone foarte potrivite 

scopului menționat.  

Sperăm că Primăria Râșnov își va reconsidera proiectul referitor la 

construirea unei parcări supraetajate pe Valea Cetății, va renunța la 

acesta și va apela la soluții moderne și de viitor pentru rezolvarea 

problemelor pe care le avem în oraș.  

 

 

 

Program de colectare haine pentru săraci 
 

 Știați că la nivelul întregii ţări aproximativ 3% din deșeurile menajere 

sunt textile, și se estimează că mai mult de 1 milion de tone de tex-tile sunt 

trimise la groapa de gunoi în fiecare an?  

Asociația Containeretextile.ro în 

colaborare cu Confederația 

Caritas România derulează de 

mai mulți ani un program de 

colectare şi reciclare a acestor 

deșeuri textile în toată țara. 

Această activitate ajută la 

salvarea mediului înconjurător, 

prin redu-cerea deșeurilor la 

gropile de gunoi, și oferă o sursă 

de îmbrăcăminte pentru 

comunitățile sărace din în-treaga 

țară. Colegii noștri au luat 

legătura cu persoana de contact 

responsabilă pentru județul Brașov și am aflat că, pentru Râșnov, asociațiile 

respective nu au primit aprobarea de amplasare a acestor containere. 

Asociația APORT va depune o cerere la Primăria Râșnov pentru a solicita 

Consiliului local să accepte implementarea acestui program și la noi în oraș.  

3. 

Propunerile APORT pentru Râșnov  

1. 

2. 



APORT a solicitat CNAIR realizarea unui sens 

giratoriu la intersecția PIT- STOP  
 

Având în vedere creşterea constantă a volumului de trafic rutier din zona 

intersecţiei: Strada Câmpului – Str. Alexandru Sahia – Şoseaua Bran – 

Strada Uzinei, din Râşnov, ce are drept consecință îngreunarea 

semnificativă a circulaţiei şi un număr din ce în ce mai mare de accidente, 

APORT a solicitat CNAIR (Directia Regională Drumuri și Poduri Brașov) 

să inițieze demersurile necesare pentru proiectarea, finanțarea și realizarea 

unui SENS GIRATORIU MODERN în intersecția mai sus menționată.  
 

 

Pădurile – parte de suflet a orașului nostru  

Iată care sunt cele mai importante efecte nocive ale tăierilor ilegale asupra 

mediului:  

 destructurarea arboretelor care nu îşi pot realiza rolul reglator privind 

factorii climatici, determină alunecări de teren, scurgeri masive de pe 

versanţi, inundaţii, punând în pericol a barajelor şi implicit vieţile 

oamenilor având consecințe asupra siguranţei publice;  

 fragilizarea ecosistemelor forestiere care determină hrana şi adăpostul 

unor specii cum ar fi: ursul, lupul, pisica sălbatică, râsul, specii strict 

protejate, obligându-le să părăsească locul tradiţional de viaţă şi să 

caute hrană în interiorul aşezărilor omeneşti. În acest fel, se pune în 

pericol securitatea comunităţilor şi siguranţa publică, atât prin atacul 

direct asupra oamenilor, cât şi prin transmiterea către om a unor 

zoonoze din mediul sălbatic către animale şi om;  

 tăierile ilegale de vegetaţie forestieră în ariile naturale protejate, care au 

ca obiect de protecţie animale şi plante rare, pun în pericol vitalitatea şi 

dezvoltarea naturală a acestora;  

 deteriorarea ecosistemelor forestiere şi a biodiversităţii au efecte 

imediate asupra stării de sănătate publică şi a securităţii alimentare.  
 

Îngrijire socială și / sau medicală la domiciliu – acum 

și la Râșnov!  

Persoanele  vâ rs tn i ce  

dependente, care nu se mai 

pot îngriji sau gospodări 

singure, pot beneficia, la 

cerere, de servicii sociale 

comunitare, acordate la 

domiciliu, prin intermediul 

Serviciului Social al 

primăriei. RUDELE care au 

în îngrijire o persoană 

vârstnică dependentă pot 

lucra jumătate de normă, iar 

pentru cealaltă jumătate să fie plătite din banii statului! BOLNAVII, 

inclusiv PERSOANELE VÂRSTNICE imobilizate (50% sau complet) pot 

beneficia de servicii medicale și sociomedicale la domi-ciliu. Pentru 

informații detaliate, vizitați site-ul nostru sau contactați-ne telefonic sau 

prin Email.  

 

Strada Republicii – o modernizare nereușită  

Noua structură a străzii Republicii aduce mari inconveniente șoferilor și 

pietonilor, fie ei riverani sau simpli trecători. Așa-zisa modernizare a aces

-tei străzi care actualmente nu este nici pietonală în totalitate nici auto a 

avut ca efect perturbarea deplasării pietonilor pe ambele trotuare datorită 

restricționării accesului vehiculelor prin amplasarea stâlpilor de metal pe 

trotuare, staționării vehiculelor în dreptul porților de acces ale imobilelor. 

Din toate aceste categorii, cei mai afectați sunt deținătorii de mici afaceri 

din zonă a căror clientelă și implicit cifră de afaceri au scăzut continuu.  

 

Ştiaţi că:  
» Dino Park NU este al oraşului Râşnov, ci al unei firme private, un SRL!!! 

Nu ştim ce avantaje are Primăria făcând atâta publicitate pentru Parcul 

Dino la târgurile de turism pe bani publici? Ni se pare o mare discriminare 

faţă de celelalte firme din oraş, care poate şi-ar dori şi ele o promovare pe 

bani publici!  

» Izvorul din Promenadă se pare că nu a secat, ci a fost vândut la Cristian. 

Aşa a susţinut dl. Butnariu la şedinţa din cartierul Florilor. Datorită acestui 

fapt copiii şi părinţii vin cu peturi cu apă în Promenadă, de multe ori 

acestea rămânând aruncate pe jos. Nu toţi copiii care vin la joacă au bani 

să meargă la restaurantul Promenada să cumpere apă sau sucuri. Asociaţii 

SRL-ului Promenada Sisi sunt dl. Ungureanu Constantin, dl. Butnariu 

Liviu (actual viceprimar) si dl. Fugăroiu Nicolae (socrul fostului primar 

Veştea Adrian)… APORT va solicita informaţii referitoare la situaţia 

izvorului din Promenada.  

» Dl. Draguţu Dumitru, consilier local, s-a exprimat într-o şedinţă de 

consiliu local că nu am mai avea nevoie de coşuri de gunoi la Râşnov… 

”ar fi cazul ca cetăţenii oraşului să se civilizeze, ca în Vest, pentru că 

acolo nu sunt coşuri de gunoi!” 

» Din raportul Goscom am aflat că 50% din populaţia activă a Râşnovului 

traieşte cu un venit situat la limita salariului minim pe economie. Oare, 

dacă nu cetățenii, atunci cine simte efectul marilor investiţii din oraș?  

» Tot din raportul Goscom am aflat ca la Râşnov, locuiesc numai 10.500 de 

persoane fizice. Oare de ce pe listele electorale apar circa 14.000 de 

persoane?  

 

 
Primăria Râșnov – la fel de arogantă, ca pe vremea 

fostului primar  

După cum arătam deja în nr 2 al ziarului nostru ”Invitaţie la atitudine 

civică”, în ultimi doi ani APORT a trimis către Primăria Râşnov mai 

multe cereri pentru informaţii de interes public la care funcţionarii 

primăriei, în frunte cu fostul primar, nu au răspuns deşi, conform legii 

544 / 2001, autorităţile publice au obligaţia să răspundă la toate aceste 

cereri.  

După aproape un an de aşteptare, APORT a cerut ca instanţa (proces în 

contencios administrativ) să decidă o soluţie pentru punerea la dispoziţie 

de către POR a documentelor solicitate. În data de 13.06.2016, după mai 

multe termene legale, Tribunalul Braşov a dat câştig de cauză asociaţiei 

noastre, emiţând o sentinţa rămasă definitivă în 15.07.2016 prin care 

obligă POR să respecte legea.  

După altă perioadă de aşteptare, am constatat că POR – de data această 

condusă de locţiitorul d-lui Veştea – continuă să ne ignore și refuză să ne 

transmită APORT informaţiile solicitate,refuzând astfel punerea în 

executare a unei sentinţe judecătoreşti definitive. Ca urmare, am decis să 

apelăm la următoarea cale de rezolvare a problemei: Executarea 

Judecătorească. În luna Februarie a acestui an, APORT a contactat un 

executor judecătoresc din Braşov, iar acesta a înaintat oficialilor POR 

documentul prin care aceştia sunt obligaţi să pună în executare sentinţa 

judecătorească mai sus amintită.  

Având în vedere că şi termenul în care POR trebuia să pună în aplicare re-

spectiva măsură a trecut, ne vedem puşi în situaţia fără alternativă de a 

face plângere penală dlui Viceprimar Liviu Butnariu pentru abuz în 

serviciu.  

 

NOTĂ:  
Chiar înainte de închiderea ediției am fost contactați de Primăria Râșnov 

care ne-a comunicat că ne va pune la dispoziție parte din informațiile 

solicitate prezentate in articolul ”Primăria Râșnov – la fel de arogantă, ca 

pe vremea fostului primar” . Vă vom ține la curent cu această situație pe 

Facebook și în următorul număr al ziarului nostru.  

4. 


