I.IV. Administrație locală și servicii publice
1. Administrația publică în județul Brașov
Cerințele privind dezvoltarea capacității administrative sunt subliniate în orientările strategice ale
Uniunii Europene privind coeziunea, în Strategia de la Lisabona revizuită și în Strategia pentru
Dezvoltare Durabilă a Uniunii Europene.
O strategie națională în domeniul reformei administrației publice a fost adoptată în 2001 şi
actualizată în 2004 în scopul accelerării schimbărilor necesare în perioada de pre-aderare la
Uniunea Europeană.
Conform Constituției României autoritățile la nivel local sunt: consiliile județene și președinții
acestora; consiliile locale şi primarii localitaților/unităților administrativ-teritoriale (municipii,
orașe, comune);
”Administraţia publică din unităţile administrativ-teritoriale se întemeiază pe principiile
descentralizării, autonomiei locale şi deconcentrării serviciilor publice” (art. 120, Constituția
României),
Din 2002 în județul Brașov sunt organizate 58 de Unități Administrativ Teritoriale,
- 4 municipii – Brașov, Săcele, Codlea, Făgăraș
- 6 orașe – Zărnești, Râșnov, Predeal, Rupea, Victoria și Ghimbav
- 48 de comune în componența cărora sunt 149 de sate.
 Consiliul Judeţean, conform legii 215/2001 cu completările și modificările ulterioare,
privind administraţia publică locală, este autoritatea administraţiei publice locale, constituită la
nivel judeţean pentru coordonarea activităţii consiliilor comunale, orăşeneşti şi municipale, în
vederea realizării serviciilor publice de interes judeţean.
Principalele atribuții
- dezvoltarea economico-socială a judeţului;
- gestionarea patrimoniului judeţului;
- gestionarea serviciilor publice din subordine;
- cooperarea interinstituţională;
Consiliul judeţean se alege pentru un mandat de 4 ani, care poate fi prelungit, prin lege
organică, în caz de război sau de catastrofă.
În exercitarea atribuţiilor ce îi revin, consiliul judeţean adoptă hotărâri cu votul majorităţii
membrilor prezenţi, în afară de cazurile în care legea sau regulamentul de organizare şi
funcţionare a consiliului cere o altă majoritate.
Proiectele de hotărâri pot fi propuse de consilieri judeţeni, de preşedintele consiliului judeţean,
de vicepreşedinţii consiliului judeţean sau de cetăţeni.
Numărul consilierilor județeni și ale celor locali este stabilit de legea 215/2001, în funcție de
numărul de locuitori.
Președintele Consiliului Județean și primarii municipiilor, orașelor și comunelor sunt aleși în mod
direct, uninominal.
În conformitate cu legislaţia în vigoare şi raportat la numărul de locuitori, legislativul Consiliului
Judeţean Braşov este format din 35 de consilieri judeţeni incluzând Preşedintele şi cei doi Vicepreşedinţi, aleşi pentru un mandat de 4 ani ce poate fi reînoit.
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 Consiliile locale, conform legii 215/2001, au inițiativă și hotărăsc, în condițiile legii, în
toate problemele de interes local, cu excepția celor care sunt date prin lege în competența altor
autorități ale administrației publice locale sau centrale.
Consiliile locale exercită următoarele categorii de atribuții:
- dezvoltarea economico-socială și de mediu a comunei, orașului sau municipiului;
- administrarea domeniului public și privat al comunei, orașului sau municipiului;
- gestionarea serviciilor furnizate către cetățeni;
- cooperarea interinstituțională pe plan intern și extern.
 Instituția Prefectului. Conform Constituţiei României și legii 340/2004, Prefectul este
reprezentantul Guvernului în teritoriu şi coordonează instituţiile subordonate acestuia de la
nivelul judeţului. El nu are în subordine primarii, Consiliile Locale, Consiliul Judeţean şi
preşedintele acestuia.
În judeţul Braşov, prefectul este asistat în activitatea sa de subprefect care în absenţa
prefectului preia atribuţiile acestuia.
Prefectul conduce instituţiile publice deconcentrate din judeţ. În cazul în care se impune, el
poate propune miniştrilor sau şefilor autorităţilor publice centrale sancţionarea directorilor
acestor instituţii.
Prefectul conduce o structură specială, fără personalitate juridică, numită Colegiul Prefectural,
din care fac parte toţi directorii serviciilor publice deconcentrate. Această structură permite
armonizarea acţiunilor serviciilor publice deconcentrate din judeţ.
Prefectul este garantul respectării legii şi a ordinii publice la nivel local. El asigură, la nivelul
judeţului, aplicarea şi respectarea Constituţiei, a legilor, a ordonanţelor şi a hotărârilor
Guvernului, a celorlalte acte normative, precum şi a ordinii publice;
Prefectul acţionează pentru realizarea în judeţ a obiectivelor cuprinse în Programul de
Guvernare şi dispune măsurile necesare pentru îndeplinirea lor.
Instituţia Prefectului Judeţul Braşov dispune de două Oficii Prefecturale, unul localizat la
municipiul Făgăraş şi unul în oraşul Rupea.
Între prefect, pe de o parte, consiliile locale și primari, precum și consiliile județene și președinții
acestora, pe de altă parte, nu exista raporturi de subordonare;
Prefectul poate ataca, în fața instanței de contencios administrativ, un act al consiliului
județean, al celui local sau al primarului, în cazul în care consideră actul ilegal.

2. Servicii publice
Instituţiile şi Serviciile publice coordonate şi finanţate de către Consiliului Judeţean
Brașov, sunt:
Direcţia Judeţeană Comunitară de Evidenţă a Persoanelor
Direcţia Generală de Asistenţă Socială și Protecţia Copilului
Centrul de readaptare funcţională pentru deficienţi de vedere tardivi
Agenţia judeţeană pentru persoane cu handicap Braşov
Centrul de zi - Rază de lumină - Braşov
Serviciul Public Judeţean de Protecţie a Plantelor
Serviciul Public Judeţean Salvamont
Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Braşov
Centrul Cultural Reduta
Şcoala Populară de Arte şi Meserii
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-

Muzeul de Artă
Muzeul de Etnografie
Muzeul Casa Mureşenilor
Muzeul Judeţean de Istorie
Biblioteca George Bariţiu
Camera Agricolă Judeţeană Braşov

Autoritatea Teritorială de Ordine Publică asigură prin activitatea sa reprezentarea intereselor
comunităţii în scopul asigurării unui climat de siguranţă şi securitate publică, în cooperare cu
autorități, instituții și structuri asociative cu rol, atribuții sau preocupări în acest sens. A.T.O.P.
este un organism cu rol consultativ fără personalitate juridică a cărui activitate se desfăşoară în
interesul comunităţii.
Printre cele mai importante atribuţii ale A.T.O.P. se numară:
 Monitorizează activităţile poliţiei şi sesizează eventualele deficienţe în activitatea
acesteia, în vederea luării operative a măsurilor de înlaturare a acestora;
 Face propuneri pentru soluţionarea de către organele de poliţie a sesizărilor care îi sunt
adresate, referitoare la încălcarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului;
 Recomandă iniţierea unor acte normative în domeniul asigurării climatului de siguranţă
publică;
 Elaborează studii de specialitate, lucrări şi documentaţii în domeniul ordinii publice;
 Elaborează raportul anual asupra eficienţei poliţiei, care va fi prezentat în şedinţa
consiliului judeţean şi care se dă publicităţii;
 Primeşte sesizări referitoare la încălcarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale
omului şi face propuneri pentru soluţionarea lor legală de către unităţile de poliţie,
organizănd în acest scop audienţe;
 Monitorizează, din punct de vedere al ordinii publice, activităţile cotidiene şi face
recomandări scrise celor predispuşi să încalce legea, pentru a-şi revizui atitudinea
(administratori de pieţe, organizatori de manifestări cultural-artistice şi sportive,
administratori ai localurilor de alimentaţie publică, ai discotecilor, ai cazinourilor etc.);
 Ia măsuri de antrenare a populaţiei în activităţi de asigurare a ordinii publice şi a
siguranţei bunurilor persoanei;
Prin crearea unui parteneriat între Consiliul Județean și consilii locale, este administrat
operatorul de servicii de alimentare cu apă şi servicii de canalizare, Compania Apa.
Aria de acoperire a acestui operator este extinsă, oferind acest tip de serviciu public pentru o
pondere importantă a locuitorilor județului.
Principalele domenii de activitate ale Companiei APA Brașov vizeaza: captarea, tratarea,
transportul și distribuția apei potabile; colectarea și epurarea apelor uzate; proiectare lucrări
specifice apă-canal; analize apă potabilă și ape uzate.
Serviciile publice oferite direct sau în coordonarea Instituției Prefectului în Judeţul
Brașov, sunt:

Servicii oferite direct cetățenilor:
- Serviciul public comunitar pentru eliberarea și evidenta pașapoartelor simple
- Serviciul public comunitar regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor

Servicii publice oferite de instituții deconcentrate, în subordinea Prefectului:
Agenţia de plăţi şi intervenţie pentru agricultură
Direcţia pentru agricultură şi dezvoltare rurală
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-

Direcţia silvică
Inspectoratul teritorial de regim silvic şi vânătoare

-

Inspectoratul teritorial pentru calitatea seminţelor şi a materialului săditor
Oficiul de studii pedologice şi agrochimice
Oficiul judeţean de consultanţă agricolă
Oficiul judeţean de plăţi pentru dezvoltare rurală şi pescuit
Oficiul pentru ameliorare şi reproducţie în zootehnie
Direcţia regională de poştă
Oficiul judeţean de poştă
Direcţia judeţeană Braşov pentru cultură, culte şi patrimoniul cultural naţional
A.R.C.E. - filiala teritorială
Direcţia generală a finanţelor publice
Direcţia judeţeană pentru accize şi operaţiuni vamale
Direcţia regională pentru accize şi operaţiuni vamale
Garda financiară - secţia Brașov
Comisariatul judeţean pentru protecţia consumatorilor
Oficiul teritorial pentru întreprinderi mici şi mijlocii şi cooperaţie
Agentia judeţeană de protecție a mediului
Autoritatea naţională Apele Române, Direcţia Apelor Olt, S.G.A.
Comisariatul judeţean al Gărzii Naţionale de mediu
Agentia judeteană pentru prestaţii sociale
Agenţia judeţeană pentru ocuparea forţei de muncă
Casa judeţeană de pensii
Direcţia de muncă şi protecţie socială
Inspectoratul teritorial de muncă al judeţului
Direcţia de sănătate publică a judeţului
Casa de cultură a studenţilor
Clubul sportiv municipal
Complexul sportiv naţional "Poiana Braşov"
Direcţia judeţeană pentru tineret si sport
A.N.R.M. - compartimentul inspecţie teritorială
Direcţia judeţeană de statistică
Direcţia sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor
Inspectoratul teritorial în construcţii -Centru
Inspectoratul şcolar judeţean
Casa corpului didactic

În subordinea consiliilor locale sunt organizate serviciile oferite cetățenilor, printre cele mai
importate dintre acestea fiind salubritatea, servicii de termoficare (în Brașov și Fagaras), apăcanal, evidența persoanelor și stare civilă (prin servicii/ birouri proprii), asistența socială,
siguranța cetățeanului (prin poliția locală).

Servicii pentru situaţii de urgenţă
Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Ţara Bârsei” al judeţului Braşov are în subordine şapte
subunităţi de intervenţie, care funcţionează în opt locaţii pe teritoriul judeţului: municipiul Braşov
(2), Bod, Făgăraş, Victoria, Zărneşti, Predeal şi Poiana Braşov.
Începând cu luna septembrie a anului 2008, în cooperare cu Unitatea de Primire Urgenţe
(U.P.U.) a Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Braşov, la nivelul inspectoratului s-a
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operaţionalizat treptat (în Braşov, Făgăraş, Predeal, Victoria şi Zărneşti) Serviciul Mobil de
Urgenţă, Reanimare şi Descarcerare (S.M.U.R.D.), în cadrul căruia funcţionează la fiecare
subunitate câte un echipaj de prim-ajutor format din 3 paramedici.
La nivelul întregului judeţ funcţionează şi un echipaj de terapie intensivă mobilă format din 2
paramedici, iar din cadrul U.P.U. un asistent şi un medic.
Subunităţile inspectoratului au în dotare următoarele categorii de autospeciale şi utilaje:
- autospeciale de lucru cu apă şi spumă – cu rezervoarele pentru apă de diferite capacităţi
(între 800 l şi 9.000 l), din care unele având în dotare module de descarcerare şi/sau
echipamente pentru acordarea primului-ajutor medical;
- autospeciale pentru descarcerare (inclusiv o autospecială pentru descarcerări grele);
pentru salvare şi intervenţie la înălţime; pentru intervenţie cu praf şi azot; pentru
evacuarea fumului şi a gazelor şi pentru iluminat; autospecială NBRC; autospecială
pirotehnică;
- alte tipuri de dotari: autocamioane de intervenţie; autospeciale pentru intervenţie şi
comandă (ARO); motopompe remorcabile şi transportabile; stingătoare remorcabile;
remorci TRAS 3000; bărci pneumatice cu motor şi vâsle;
Printre problemele cele mai importante cu care se confruntă Inspectoratul pentru Situaţii de
Urgenţă din judeţ se numără:
• uzura fizică a autospecialelor din dotare, majoritatea având durata de exploatare depăşită
(nu este cazul ambulanţelor S.M.U.R.D.)
• lipsa sau insuficienta dezvoltare a reţelelor de alimentare cu apă a autospecialelor de
intervenţie în localităţile judeţului şi greutăţile întâmpinate la întreţinerea acestora, acolo
unde există
• deficit de personal şi specializarea acestuia;
Serviciile voluntare sunt organizate conform prevederilor Ordinului ministrului administraţiei şi
internelor nr. 718 din 30 iunie 2005 pentru aprobarea Criteriilor de performanţă privind structura
organizatorică şi dotarea serviciilor voluntare pentru situaţii de urgenţă.
În judeţul Braşov îşi desfăşoară activitatea un număr de 112 pompieri civili angajaţi şi un număr
total de 2.933 de pompieri voluntari înregistraţi în cadrul primăriilor.
Serviciile voluntare pentru situaţii de urgenţă au în dotare în special motopompe şi autospeciale
de lucru cu apă şi spumă, majoritatea fiind vechi. De asemenea, la Rupea există în dotare o
autospecială pentru descarcerare, iar la Mândra, Şercaia, Şinca Nouă şi Tărlungeni câte o
autosanitară. Pe lângă acestea, serviciile voluntare mai pot asigura intervenţia şi cu diverse
utilaje, cum ar fi: cisterne cu apă, tractoare, excavatoare, buldozere, autocamioane, microbuze.
Metodele de motivare a voluntarilor (diverse beneficii, reduceri de impozite, plată în bani etc.)
sunt specifice fiecărei primării şi sunt stabilite prin hotărâri ale consiliilor locale, în funcţie de
posibilităţile bugetare ale localităţilor.

17

I.IV. Administrație locală și servicii publice
Personalul serviciilor voluntare din judeţ
Zona/
Mediul de
rezidenţă:
Braşov
Rural
Urban
Făgăraş
Rural
Urban
Rupea
Rural
Urban
Total Judeţ

Tipuri de intervenţii ale ISU, dinamica actuală

Angajaţi Voluntari
65
38
27
32
29
3
15
11
4
112

1199
815
384
1326
1089
237
408
408
2933

Sursa datelor: ISU „Ţara Bârsei” Brasov

3. Buna guvernare
Tiparul administrativ avut în vedere pentru viitor pleacă de la convingerea că o guvernare,
locală/județeană, trebuie realizată în interesul celor guvernați, al cetățenilor, iar rezultatele
concrete să se regăseasca într-un mediu de viață mai bun pentru toți.
Buna guvernare locală funcționează cu succes axându-se pe:
- încurajarea democrației participative și construirea soluțiilor strategice de viitor prin
consens (local/ județean);
- legalitatea și transparența actului decizional;
- eficiența și coerența actului de guvernare, inclusiv responsabilitatea decidenților/
guvernanților;
- drepturi egale pentru toți: echitate în accesul la bunuri și servicii publice și incluziune
socială.
Pentru orizontul temporal vizat de strategie, 2013-2020-2030, sunt propuse câteva tipuri de
intervenție și preocupări, pe domenii majore, care să ridice nivelul bunei guvernări, anume:


democrația participativă - creșterea rolului și importanței participării cetățenilor în
luarea deciziilor privind comunitățile lor, comune, orașe, municipii și județ. Participarea
locuitorilor la sesiunile de consultare privind dezvoltarea județului, sau deciziile privind
împrumuturile publice sau/și prin organizarea de referendum-uri pe probleme de interes
local/județean, constituie o resursă importantă pentru un viitor mai bun. De asemenea,
creșterea ponderii democrației participative în viața socială constituie un avantaj dat fiind
că pot fi puse la lucru resurse importante locale, informații, inteligența și capacitatea de
inovare.



capacitatea de administrare eficientă a resurselor, în deplina legalitate și
transparență, cu o incidență scăzută a suspiciunilor de corupție la nivelul arealului vizat.
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Preocuparea privind dezvoltarea de programe și proiecte de dezvoltare, investiții precum
și interventii specifice protecției sociale, prin parteneriate public-private, public-public
sau public-ONG, constituie un vector de dezvoltare pentru viitor, dar și o componenta a
deschiderii guvernarii către beneficiarii săi.



altă premisă atât a bunei guvernări, cât și a dezvoltării este dată de amplificarea
relațiilor internaționale, atât la nivel de județ - prin înfrățirea cu regiuni din străinatate cât și la nivel local prin înfrățirile cu municipii, orașe și comune din alte țări. Înfrățirile,
cooperările în plan internațional sunt dezvoltate în temeiul legii sau atribuțiilor
autorităților locale, fiind un câștig reciproc pentru implementarea de proiecte de
dezvoltare, schimburi economice și culturale, transferul de bune practici și modele de
guvernare.
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