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RAPORT
PRIVIND STAREA ECONOMICĂ, SOCIALĂ ŞI DE MEDIU A MUNICIPIULUI BRAD PE
ANUL 2007

Prezentul raport este elaborat în conformitate cu prevederile art. . 68, alin. 3, lit. A, al Legii
215/2001 privind administraŃia publică locală, cu completările şi modificările ulterioare, care
prevede necesitatea ca primarul să prezinte în primul trimestru al fiecărui an un raport privind
starea economică, socială şi de mediu a localităŃii.
SoluŃionarea problemelor majore ale comunităŃii brădene, respectarea

principiului

transparenŃei decizionale în administraŃia publică, rezolvarea problemelor sesizate de cetăŃeni,
toate acestea în condiŃiile prevăzute de lege şi în baza atribuŃiilor prevăzute de lege, au fost principii
de bază în desfăşurarea activităŃii primarului în calitate de conducător al serviciilor publice locale
în municipiul Brad.
Activitatea primăriei a fost orientată în special în vederea îndeplinirii obiectivelor stabilite
de administraŃia publică locală a municipiului Brad, aplicarea Hotărârilor Consiliului local,
respectarea obligaŃilor şi atribuŃiilor stabilite prin lege şi alte acte normative.
În perioada martie 2007- februarie 2008 Consiliul municipal Brad a adoptat un număr de
170 de hotărâri, din care 166 au fost iniŃiate de primar. Aplicarea acestora a fost asigurată de
primar, iar în aceeaşi perioadă de timp, pentru buna desfăşurare a activităŃii administraŃiei publice,
au fost elaborate un număr de 5946 dispoziŃii ale primarului.
Dintre obiectivele administraŃiei publice locale îndeplinite în anul 2007 subliniem pe cele
mai importante:
-

S-au continuat unele lucrări de reparaŃii la străzile din municipiu: str. LibertăŃii, str.
Victoriei, str. PoieniŃa, str. MoŃilor, str. Măgura, str. HerŃeşti, str. Abatorului, str. Luncii,
str. 8 Martie, str. Gen. V. Milea.

-

S-au efectuat lucrări la drumurile comunale ce leagă principalele sate de municipiul
Brad: Valea Brad, Ruda-Brad, Mesteacăn şi Dealul Sanatoriului, iar pe DC 16 (drumul
comunal ce leagă Ruda-Brad de municipiul Brad) s-a turnat 745 m de asfalt.

-

S-au finalizat lucrările de reabilitare la drumul comunal DC 170B din satul Mesteacăn pe
o întindere de 1,4 km.

-

S-au continuat lucrările de reabilitare a sistemului public de alimentare cu apă potabilă a
municipiului Brad, în anul 2007 realizându-se aproximativ 70%, valoric aceasta
însemnând lucrări de 2.330.000 lei, rămânând un rest de realizat de 1.000.000 lei.

-

S-au finalizat lucrările de construire la Şcoala „Horea, Cloşca şi Crişan”, corpul
administrativ, în valoare de 760.000 lei.

-

La Colegiul NaŃional „Avram Iancu” Brad s-au executat lucrări de reabilitare şi
modernizare a sistemului de furnizare a energiei termice.. Astfel, s-a refăcut întreaga
instalaŃia de energie termică prin reutilarea punctului termic şi reabilitarea reŃelelor
interioare de utilităŃi (electrice, termice şi apă-canal) şi s-au efectuat lucrări de construcŃie
la şarpantă pe o suprafaŃă de 800 mp şi la învelitoare pe o suprafaŃă de 400 mp.

-

Cu sprijinul financiar al Primăriei municipiului Brad care a alocat de la bugetul local
suma de 110.000 lei s-a inaugurat în luna decembrie a anului 2007 Laboratorul de
informatică a Colegiului NaŃional Avram Iancu Brad, dotat cu aparatură şi tehnică de
calcul modernă.

-

Pentru amenajarea corespunzătoare a spaŃiilor de odihnă s-a montat în municipiul Brad
pe parcursul anului 2007 mobilier stradal (bănci, coşuri de gunoi) şi arbori ornamentali.

-

S-au reabilitat trotuarele din municipiul Brad prin montarea de pavaj ornamental şi
bordurare pe o suprafaŃă de: - 420 mp în cartierul Oraşul Nou, Str. LibertăŃii (bl. B1 – A3)
- 520 mp în Zona Centrală, B-dul. Republicii
- 300 mp pe str. A. Iancu – Trotuar adiacent zonei PLUS şi
bl. 43
- 220 mp pe str. IndependenŃei – Zonă adiacentă împrejmuirii
Şcolii „Horea, Cloşca şi Crişan”.
- S-au amenajat şi modernizat cu piatră cubică parcările de pe str. Liceului pe o porŃiune
de 160 mp.

-

S-au finalizat lucrările la primul corp a serei de flori a municipiului continuându-se
lucrările de modernizare a celui de-al doilea corp.

-

Pe parcursul anului 2007 s-au executat ample lucrări de canalizare în următoarele zone: la Şcoala generală din satul Mesteacăn - alimentare cu apă şi canalizare;
- pe str. Avram Iancu, zona industrială - canalizarea menajeră pe o suprafaŃă de
220 ml;
- str. Luncii, str. 8 Martie şi str. Prundului - canalizarea menajeră pe o lungime
totală de 795 ml.
- S-au realizat lucrări de extindere a sistemului de iluminat public - sat Mesteacăn şi sat

Valea Brad, precum şi modernizare şi întreŃinere a sistemului de iluminat public pe tot teritoriul
municipiului Brad.
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În conformitate cu prevederile Legii 215/2001 privind administraŃia publică locală, cu
completările şi modificările ulterioare, o parte din atribuŃiile primarului au fost delegate
viceprimarului municipiului Brad, acestea fiind duse la îndeplinire.
Pentru eficienta administrare a domeniului public şi privat al municipiului Brad
Compartimentul Patrimoniu al Primăriei municipiului Brad a eliberat 729 de abonamente anuale
pentru parcare în interiorul oraşului şi a încheiat 580 de contracte de rezervare parcări
În ceea ce priveşte activitatea comercială în municipiul Brad, pe parcursul anului 2007 s-au
emis în plus faŃă de anul 2006 un nr. de 32 de autorizaŃii pentru persoane fizice şi asociaŃii familiale
în baza Legii nr. 300/2004 şi un nr. de 116 autorizaŃii de funcŃionare pentru societăŃi comerciale,
persoane fizice şi asociaŃii familiale. Nu s-au constatat cazuri grave de încălcare a legislaŃiei în
vigoare cu privire la desfăşurarea activităŃii comerciale pe raza municipiului Brad.
Din punct de vedere urbanistic şi al respectării disciplinei în construcŃii, vă informăm că pe
parcursul anului 2007 s-au eliberat un număr de 189 de certificate de urbanism, 131 autorizaŃii de
construire/desfiinŃare, 7 avize tehnice pentru PUD-uri şi 1296 adeverinŃe de notare/radiere
construcŃii, certificate nomenclatură stradală. Nu s-au semnalat cazuri grave de încălcare a
disciplinei în construcŃii, conform prevederilor Legii nr. 50/1991 cu modificările şi completările
ulterioare.
În privinŃa proiectelor cu finanŃare extrabugetara derulate sau iniŃiate de către Primăria
municipiului Brad în cursul anului 2007 se evidenŃiază proiectul „ECO Brad – StaŃie de selectare,
transfer şi platformă de compostare a deşeurilor menajere din municipiul Brad” – Schema de
finanŃare: PHARE 2003 C.E.S., Schema de InvestiŃii pentru Proiecte Mici de Gestionare a
Deşeurilor; 1.005.680,78 Euro, proiect de se află în curs de implementare cu contract de finanŃare.
Tot în anul 2007 s-a obŃinut finanŃarea proiectului „Reabilitare StaŃie Epurare ape uzate” – Schema
de finanŃare: PHARE 2005, C.E.S., Schema de InvestiŃii pentru Sprijinirea IniŃiativelor Sectorului
Public în Sectoarele prioritare de mediu; 1.149.541,96 Euro. Din luna noiembrie a anului 2007 au
început demersurile în vederea accesării a 125.000 Euro prin depunerea unui proiect către Fondul
român de Dezvoltare – Programul de IntervenŃii prioritare pentru comunităŃile rome – componenta
Mica Infrastructură şi Servicii Sociale.
În anul 2007, în conf. cu OUG 57/2006 privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea
locuinŃei, precum şi a unor facilităŃi populaŃiei pentru plata energiei termice s-au acordat ajutoare
pentru un număr de 1720 de familii cu venituri reduse din municipiul Brad.
PoliŃia Comunitară a municipiului Brad a contribuit la asigurarea climatului de ordine şi
linişte publică atât prin activităŃile de patrulare zilnică cât şi prin asigurarea măsurilor de ordine
publică cu ocazia manifestărilor cultural-artistice organizate pe raza municipiului Brad. Pentru
nerespectarea normelor de convieŃuire socială PoliŃia comunitară a aplicat un număr de 54 de
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sancŃiuni contravenŃionale în baza H.C.L 10/2002 privind îmbunătăŃirea activităŃilor de
gospodărire, ordine publică, comerŃ şi conservarea mediului în municipiul Brad.
În ceea ce priveşte încasarea veniturilor proprii la bugetul local, gradul de încasare al
acestora a fost în anul 2007 de 77,99%. FaŃă de anul 2006, când rata de încasare a fost de 77,84%,
s-a înregistrat o uşoară creştere a gradului de încasare a veniturilor la bugetul local, aceasta
demonstrând că cetăŃenii contribuabili au manifestat responsabilitate faŃă de bugetul local, dar şi
faptul că administraŃia publică locală a stăruit în gestionarea corespunzătoare a bugetului, în
special în slujba cetăŃenilor şi conform legislaŃiei în vigoare. În anul 2007 suma cea mai mare
plătită de un contribuabil din municipiul Brad a fost de 1.180.350 lei, plătită de S.C. ALIN TRANS
S.A. Veniturile totale la bugetul local pe anul 2007, în valoare de 21,85 milioane lei, s-au realizat în
proporŃie de 92% faŃă de veniturile totale programate. Nivelul cheltuielilor realizate (20,02 milioane
lei) a creat un excedent bugetar de 1,86 milioane lei care s-a constituit fond de rulment pentru
finanŃarea unor lucrări de investiŃii.

.

Pe parcursul anului 2007 s-a asigurat pentru 3200 de apartamente furnizarea energiei
termice în sistem centralizat, încă de la începutul sezonului rece, cu eforturi considerabile din
partea administraŃiei publice locale în ceea ce priveşte asigurarea subvenŃiei la energie termică. De
asemenea furnizarea apei potabile în municipiul Brad a fost asigurată în regim normal, fără a exista
întreruperi de lungă durată, ci doar cele necesare unor intervenŃii hidro-tehnice. Datorită lucrărilor
de consolidare a digului de protecŃie a Uzinei de apă Crişcior, care au condus la mărirea
capacităŃii de captare, s-a asigura în regim continuu apa potabilă, chiar şi pe perioada de secetă
prelungită din vara anului 2007.
În ceea ce priveşte activitatea de mediu Primăria municipiului Brad a derulat activităŃi de
prevenire a depozitării deşeurilor prin montarea în zona cursurilor de apă din municipiul Brad a
unor plăci de avertizare privind interzicerea depozitării deşeurilor.
Tot în anul 2007 s-a deschis în municipiul Brad o nouă instituŃie bancară, sucursala Brad a
Băncii Sanpaolo IMI Bank România, dar şi primul supermarket al municipiului, din reŃeaua de
magazine PLUS.
În sprijinirea actului cultural brădean Primăria municipiului Brad şi Consiliul Local au
finanŃat editarea unor cărŃi reprezentative pentru municipiul Brad.
Pe parcursul anului 2007 s-au organizat acŃiuni cultural-sportive, conform programului
aprobat de Consiliul local, ce au atras interesul şi s-au bucurat de participarea a numeroşi cetăŃeni
ai municipiului nostru.
Anul 2007 a însemnat şi un moment spiritual religios special pentru municipiul nostru prin
demararea lucrărilor la noul lăcaş de cult ortodox din cartierul Micro 1, Peste Luncoi, slujba de
sfinŃire a pietrei de temelie fiind oficiată de Prea SfinŃia Sa Dr. Timotei Seviciu împreună cu un
sobor de preoŃi din municipiul Brad, în prezenŃa a sute de credincioşi.
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Prezentăm şi unele obiective ce sunt în atenŃia administraŃiei publice locale pentru anul
2008:
-

Finalizarea lucrărilor de reabilitare a sistemului public de alimentare cu apă potabilă a
municipiului Brad;

-

Finalizarea lucrărilor la baza sportivă a Şcolii Generale „Horea, Cloşca şi Crişan”;

-

Finalizarea lucrărilor la podul de pe str. Ion Creangă şi continuarea lucrărilor de
modernizare a acesteia;

-

Modernizarea drumului comunal DC 10 Valea Brad;

-

Continuarea lucrărilor de modernizare a sistemului de termoficare a municipiului Brad,
prin modernizarea punctului termic nr. 5;

-

Continuarea lucrărilor de reabilitare a străzilor şi trotuarelor din municipiul Brad;

-

Continuarea lucrărilor de reabilitare a sălii Cinematografului „Zarand”, aflat în
proprietatea municipiului Brad;

-

Extinderea reŃelei de iluminat public pe Dealul Sanatoriului şi în Cartierul Micro 1, Peste
Luncoi;

-

Demararea lucrărilor la un bloc ANL;

-

Demararea lucrărilor la „StaŃia de selectare, transfer şi compostare a deşeurilor menajere
în municipiul Brad”;

-

IniŃierea unor lucrări de reabilitare a Parcului Tineretului din municipiului Brad, pe
componenta Fondului de Mediu;

-

IniŃierea lucrărilor de amenajare a locurilor de joacă pentru copii în următoarele zone:
str. Iazului, str. 1 Mai, între blocurile C13 şi C14, str. LibertăŃii bl. CX 32 şi în incinta
Spitalului Municipal, SecŃia Pediatrie.
Cu siguranŃă că mai sunt multe probleme ce trebuie soluŃionate în municipiul Brad, dar

apreciem că, în general, starea economică, socială şi de mediu a municipiului este corespunzătoare,
administraŃia publică locală reuşind să depăşească problemele importante cu care s-a confruntat
comunitatea brădeană în anul 2007. Precizăm că acest lucru a fost posibil datorită efortului colectiv
al cetăŃenilor, al consilierilor locali şi al salariaŃilor Primăriei, considerând că trebuie totodată
sporite eforturile în vederea atingerii obiectivelor comunităŃii şi creşterea nivelului de bunăstare al
tuturor cetăŃenilor municipiului Brad.

PRIMAR,
FLORIN CAZACU
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