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RAPORT 

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

2008 

 
 

Prezentul raport  este elaborat în conformitate cu prevederile Legii 215/2001 privind 

administraŃia publică locală, cu completările şi modificările ulterioare, care  prevede în mod expres la 

art. 63, alin. 3, lit. a, 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 conferite de lege, au fost principii de bază în 

desfăşurarea activităŃii primarului în calitate de conducător al administraŃiei  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 anul 2008 Consiliul municipal Brad a adoptat un număr de 191 de hotărâri, din care 190 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, primarul a elaborat un număr de 2855 

dispoziŃii ale primarului. 

Dintre obiectivele administraŃiei publice locale pentru anul 2008 reamintim pe cele mai 

importante: 

�  finalizarea lucrărilor de reabilitare a sistemului public de alimentare cu apă potabilă a 

municipiului Brad, program SAMTID; 

� continuarea 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  străzii; 

� reabilitarea străzilor Brătişa, Golceşti-Runc şi a drumurilor Lucăceşti şi Dealul Trifesc; 
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� modernizarea drumului comunal DC 10 şi reabilitarea drumurilor vicinale Comoara şi Valea 

lui Pătru din satul Valea Brad. 

� reabilitarea Căminului Cultural Valea Brad şi a Căminul Cultural din satul Mesteacăn; 

� amplasarea unui foişor de recreere parcul din cartierul Micro I, Peste Luncoi; 

� continuarea lucrărilor de modernizare a sistemului de termoficare a municipiului Brad, prin 

retehnologizarea punctului termic nr. 5 din cartierul Micro1 - Peste Luncoi; 

� reabilitarea termică a Şcolii Generale „Mircea Sântimbreanu”, corpului A, lucrare finantata 

din fonduri primite de la Ministerul EducaŃiei şi Cercetării 

�  modernizarea partiala  a internatului Colegiului NaŃional „Avram Iancu” din Brad, lucrare 

finantata din fonduri primite de la Ministerul EducaŃiei şi Cercetării; 

� continuarea lucrărilor de reabilitare a unor străzi şi a unor trotuare din municipiul Brad: str. 

LibertăŃii , str. Dacilor,s.a.  

� începerea lucrărilor de reabilitare a sălii Cinematografului „Zarand”, aflat în proprietatea 

municipiului Brad; 

� extinderea reŃelei de iluminat public pe Dealul Sanatoriului, str. Vânătorilor, str. Avram 

Iancu, Cartierul Micro 1 - Peste Luncoi ,str Nestor Lupei ,str Victoriei , 2,5 km de-a lungul 

drumului sătesc Mesteacăn şi pe o distanŃă de 2 km în satul Valea Bradului; 

� promovarea proiectului „Bloc de locuinŃe pentru tineret P+3E, 40 apartamente” , str. Dacilor, 

prin programul de finanŃare ANL; 

� continuarea procedurilor de implementare a proiectului „ECO Brad - StaŃia de selectare, 

transfer şi compostare a deşeurilor menajere în municipiul Brad”, precum şi a proiectului  

„Reabilitare StaŃie Epurare ape uzate”; 

� derularea unor lucrări de reabilitare şi extindere a Parcului Tineretului din municipiului Brad, 

pe componenta Fondului de Mediu; 

� promovarea proiectului „Extindere reŃea canalizare menajeră”, pentru străzile din zona Brad 

Vest (15 străzi), în valoare de 1,7 milioane lei; 

� initierea proiectului de reabilitare a  str. Şteampurile Vechi prin asfaltare şi construirea unui 

grup social public; 

� amenajarea unor locuri de joacă pentru copii în următoarele zone: str. Iazului, str. 1 Mai, 

între blocurile C13 şi C14 şi în incinta Spitalului Municipal, SecŃia Pediatrie; 

� continuarea lucrărilor la Biserica ortodoxă din cartierul Micro I, Peste Luncoi; 

� amenajarea a 2 grupuri sociale publice în municipiul Brad; 

� modernizarea vestiarelor de la stadionul „Aurul Brad”, aflat în proprietatea municipiului 

Brad. 
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Pentru eficienta administrare a domeniului public şi privat al municipiului Brad 

Compartimentul Patrimoniu al Primăriei municipiului Brad a eliberat 823 de abonamente anuale 

pentru parcarile amenajate pe domeniul public si privat al municipiului totodata a  a încheiat un numar 

de 765 de contracte de rezervare parcări riverane.  

În ceea ce priveşte activitatea comercială în municipiul Brad, pe parcursul anului 2008 s-au 

emis până în luna aprilie un nr. de 7 de autorizaŃii pentru persoane fizice şi asociaŃii familiale în baza 

Legii nr. 300/2004 şi un nr. de 141 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 informez consiliul local 

că pe parcursul anului 2008 s-au eliberat un număr de 234 de certificate de urbanism, 117 autorizaŃii 

de construire/desfiinŃare, 24 avize tehnice pentru PUD-uri, 125 adeverinŃe de notare/radiere construcŃii 

şi 1345 de certificate nomenclatură stradală. Pe parcursul anului 2008 au fost aplicate 2 amenzi privind 

încălcarea disciplinei în construcŃii, conform prevederilor Legii nr. 50/1991 cu modificările şi 

completările ulterioare. 

În privinŃa proiectelor derulate sau iniŃiate de către Primăria municipiului Brad în cursul anului 

2008 se evidenŃiază proiectul „ECO Brad – StaŃie de selectare, transfer şi platformă de compostare a 

deşeurilor menajere din municipiul Brad” – Schema de finanŃare: PHARE 2004 C.E.S., Schema de 

InvestiŃii pentru Proiecte Mici de Gestionare a Deşeurilor; 1.005.680,78 Euro, şi proiectul „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, ambele 

fiind în faza de aprobare a documentaŃiei de atribuire a contractelor de proiectare şi execuŃie de către 

autoritatea contractantă. Tot în faza de atribuire a contractului de executie este şi proiectul „SperanŃa 

romilor”, în valoare de 125.000 Euro derulat prin Fondul român de Dezvoltare – Programul de 

IntervenŃii prioritare pentru comunităŃile rome – componenta Mica Infrastructură şi Servicii Sociale. 

Pe parcursul anului 2008 s-a reuşit accesarea unor fonduri europene pentru reabilitarea 

infrastructurii municipale. Astfel, prin „Programul naŃional de îmbunătăŃire a calităŃii mediului prin 

realizarea de spaŃii verzi în localităŃi” s-a demarat proiectul de reabilitare şi extindere a Parcului 

Tineretului din Brad, în valoare de 788.000 lei. De asemenea, s-a obŃinut finanŃare pentru 

modernizarea străzilor Golceşti, Răbăreasa şi Tudorăneşti, din municipiul Brad, prin proiectul 

„Închiderea minelor şi regenerare socio-economică”, componenta „Regenerare socio-economică”, 

subcomponenta „Infrastructură municipală”, în valoare de 1.470.500 lei. 

Pentru cei mai mici cetăŃeni ai municipiului Brad s-a reuşit accesarea unor fonduri derulate 

prin AgenŃia NaŃională de Dezvoltare a Zonelor Miniere, în cadrul proiectului „Închiderea minelor şi 
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regenerare socio-economică”, componenta „Regenerare socio-economică”, Schema de Granturi mici, 

pentru Şcoala Generală „Mircea Sântimbreanu” şi GrădiniŃa cu program normal „Floare de ColŃ”, 

fiecare în valoare de 20.000 lei. 

SituaŃia cauzelor litigioase din cursul anului 2008 în care Primăria municipiului Brad a avut 

calitatea de parte procesuală şi care au fost soluŃionate de către instanŃele judecătoreşti a fost 

următoarea: 31 de cauze litigioase admise şi 7 respinse.  

În anul 2008, 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 1580 de familii cu venituri reduse din municipiul Brad. 

În cadrul Serviciului Public de AsistenŃă Socială al Primăriei municipiului Brad, pe parcursul 

anului 2008, s-au înregistrat 85 de dosare noi pentru acordarea trusoului, 95 de cereri de alocaŃie de 

stat pentru copii, 143 de alocaŃii de nou născuŃi şi 18 dosare privind acordarea de alocaŃii 

complementare şi de susŃinere pentru familiile monoparentale. Contravaloarea mesei la Cantina 

Socială  a fost de 222.317 lei, indemnizaŃia persoanelor cu handicap grav a fost în valoare de 528.829 

lei. 

La Biroul AdministraŃie publică locală, Autoritate tutelară, Secretariat Administrativ şi 

Protocol din cadrul Primăriei municipiului Brad s-au înregistrat 17 cereri de ajutor social nou aprobate 

pe anul 2008, media dosarelor active fiind de 67/lună. Contravaloarea ajutorului social pe anul 2008 a 

fost de 111,626 lei, iar a ajutorului de urgenŃă acordat de Primăria municipiului Brad pentru cazuri 

deosebite, pe parcursul anului 2008, a fost de 18.850 lei.  

Pentru nerespectarea normelor de convieŃuire socială PoliŃia comunitară a aplicat un număr de 

52 de 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 2008 de 87,65%.  FaŃă de anul 2007, când rata de încasare a fost de 77,99% s-a înregistrat 

o creştere a veniturilor încasate 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 slujba comunităŃii şi conform legislaŃiei în vigoare. În 

anul 2008 suma cea mai mare plătită de un contribuabil din municipiul Brad a fost de 1.501.907 lei 

plătită de S.C. ALIN TRANS S.A. veniturile totale la bugetul local pe anul 2008, în valoare de 26.749 

mii lei, s-au realizat în proporŃie de 91,5% faŃă de veniturile totale programate. Nivelul cheltuielilor 

realizate (26.505 mii lei) a creat un excedent bugetar de 234 mii lei care s-a constituit fond de rulment 

pentru finanŃarea unor lucrări de investiŃii.  

Pe tot parcursul anului 2008 s-a asigurat, încă de la începutul sezonului rece, cu eforturi 

considerabile din partea administraŃiei publice locale, furnizarea energiei termice în sistem centralizat. 
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De asemenea furnizarea apei rece în municipiul Brad a fost asigurată în regim normal, fără a exista 

întreruperi de lungă durată, ci doar cele necesare unor intervenŃii tehnice. 

În ceea ce priveşte activitatea de mediu, Primăria municipiului Brad a continuat acŃiunile de 

prevenire şi de înlăturare a unor depozite spontane de deşeuri, prin activităŃi de informare şi 

conştientizare a cetăŃenilor municipiului Brad. De asemenea s-au curăŃat şi decolmatat Valea 

Musariului, Valea Luncii şi Valea Tudorăneşti. 

În sprijinirea actului cultural brădean Consiliul local a sustinut finanŃrea aparitiei  unor cărŃi 

reprezentative pentru municipiul Brad scrise de către autorii: George Holobâcă, Ioan Pârva şi Tiberiu 

Vanca. 

Pe parcursul anului 2008 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. 

Prezentăm in continuare unele obiective ce sunt în atenŃia administraŃiei publice locale pentru 

anul 2009: 

� atragerea de fonduri în vederea reabilitării prin asfaltare a str. Decebal în corelare cu 

realizarea sistemului de canalizare menajeră şi pluvială, în valoare de 1,7 milioane Euro, 

(fonduri europene şi fonduri proprii); 

� continuarea modernizării reŃelelor termice în cartierul Micro I, Peste Luncoi, proiect finanŃat 

atât din bugetul de stat cât şi bugetul local;  

�  demararea lucrarilor de mansardare şi reabilitare termică a blocului G 105 de pe str. 

Spitalului (camin nefamilişti Tebea).  

� modernizarea PieŃei Agrolimentare din municipiul Brad, în limita fondurilor  proprii 

disponibile; 

� reabilitarea terenului de sport „Arena 100”, din fonduri externe; 

� continuarea lucrărilor la proiectul „Bloc de locuinŃe pentru tineret P+3E, 40 apartamente” , 

str. Dacilor, prin programul de finanŃare ANL; 

� continuarea proiectului „ECO Brad - StaŃia de selectare, transfer şi compostare a deşeurilor 

menajere în municipiul Brad” şi a proiectul „Reabilitare StaŃie Epurare ape uzate”, din 

fonduri europene şi fonduri proprii; 

� continuarea lucrărilor la proiectul „Extindere reŃea canalizare menajeră”, pentru străzile din 

zona Brad Vest (15 străzi), anul acesta avându-se în vedere străzile: Traian, Viilor, Oborului, 

Progresului şi Dumbrăvei, din fonduri proprii;  

� continuarea lucrărilor la Biserica ortodoxă din cartierul Micro I, Peste Luncoi, prin fonduri 

alocate de la bugetul local si alte surse; 
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� continuarea lucrărilor la  baza sportivă a Şcolii Generale „Horea, Cloşca şi Crişan”din 

fonduri proprii şi demararea lucrărilor de modernizare şi dotare a şcolii, din fonduri 

europene; 

� continuarea lucrărilor de modernizare a punctului termic nr. 5 din cartierul Micro1 - Peste 

Luncoi din municipiului Brad, din fonduri proprii; 

� continuarea lucrărilor de reabilitare a sălii Cinematografului „Zarand”, aflat în proprietatea 

municipiului Brad, din fonduri proprii si de la bugetul de stat; 

� finalizarea lucrărilor de reabilitare şi extindere a Parcului Tineretului din municipiului Brad, 

proiect finanŃat prin Fondul de Mediu; 

� reabilitarea str. Şteampurile Vechi prin asfaltare şi construirea unui grup social public, 

proiect finanŃat prin Fondul Român de Dezvoltare Socială. 

� reabilitarea străzii Lunca, lucrare executata prin Fondul Roman de Dezvoltare Sociala;  
 

 

În ceea ce priveşte starea economică, socială şi de mediu a municipiului Brad, apreciez ca 

aceasta a înregistrat aspecte pozitive in anul 2008 .  

AdministraŃia publică locală, prin activitatea desfăşurată în virtutea prerogativelor ce-i revin în 

mod legal s-a preocupat de îmbunătăŃirea continuă a calităŃii vietii şi a serviciilor, în limita resursele 

disponibile, în vederea  atingerii obiectivelor pe care şi le-a propus, cu orientarea activităŃii în vederea  

depăşirii problemelor cu care se confruntă comunitatea. 

BineînŃeles că  mai sunt multe aspecte negative ce trebuie îndreptate în municipiul nostru, 

acestea fiind identificate de către administraŃia publică locală şi fac parte din obiectivele pe care dorim 

să le atingem în viitor. 

Doresc să apreciez efortul cetăŃenilor, al consilierilor locali şi al salariaŃilor Primăriei 

municipiului Brad, depus în vederea creşterii nivelului de viaŃă în municipiul Brad în anul 2008 şi 

consider că este necesară o puternică mobilizare în anul 2009 pentru depăşirea perioadei de criză pe 

care o parcurge societatea romanească şi implicit comunitatea brădeană.  

 

                                                                                                PRIMAR  

                                                                                             Florin Cazacu 

 

 

 

Prezentul raport a fost întocmit conform datelor furnizate de compartimentele de specialitate 

ale Primăriei municipiului Brad. 


