Dragi braşoveni,
Acum, la sfârşit de an, doresc să vă mulţumesc pentru tot sprijinul pe care ni l-aţi acordat de-a
lungul anului, mie şi Consiliului Local, pentru a putea duce la capăt proiectele pe care ni le-am propus.
A fost un an cu rezultate foarte bune, în care am reuşit să finalizăm, în mare parte, investiţiile demarate
la începutul anului sau cele multianuale, care au început anii trecuţi. Aceste proiecte au vizat domenii
diverse, de la reparaţii capitale la unităţile de învăţământ, cum ar fi Şcoala Gimnazială nr. 12, până la
proiecte europene, ca de exemplu parcarea sub şi supraterană de la Spitalul Militar, drumul de legătură
între cartierul Noua şi ocolitoare, sau Managementul informatizat al sistemului de transport în comun în
municipiul Braşov, mai cunoscut braşovenilor ca „sistem de e-ticketing”.
Am finalizat 17 dintre cele 20 de proiecte europene cu finanţare nerambursabilă incluse în
Planul Operaţional Regional. Din păcate, din cauza unor situaţii independente de noi, trei dintre acestea
vor fi finalizate anul viitor. Pentru viitoarea perioadă de finanţare suntem în pregătire cu noi propuneri
care să ducă mai departe programul de dezvoltare integrată pe care ni l-am propus, şi nu trebuie să
lăsăm deoparte investiţiile în cultură, de care, aşa cum ni s-a demonstrat, avem mare nevoie. Chiar dacă
nu am reuşit, candidatura pentru Capitala Europeană a Culturii 2021 ne-a adus o strategie pe termen
mediu şi lung pe care ar fi păcat să nu o punem în practică.
În ce priveşte bugetul, încasările din acest an au fost conform estimărilor, iar anul viitor vom
avea de asemenea un buget echilibrat, aşa cum ne-am obişnuit, din care să putem finanţa buna
funcţionare a tuturor serviciilor asigurate de municipalitate, dar şi finalizarea proiectelor în derulare şi
demararea de proiecte noi.
Vă mulţumesc încă o dată pentru colaborarea din acest an, vă doresc sărbători fericite şi sper
într-un an nou mai bun, mai liniştit şi mai fericit pentru fiecare dintre noi. La mulţi ani!
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