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Sunt încântat de faptul că am din nou plăcerea să mă adresez dumneavoastră, prilej cu 

care vă transmit cele mai alese gânduri de sănătate, bucurii în familie și împliniri în plan 

profesional. 

Vă mulțumesc, în numele administrației publice locale a municipiului Brad, pentru 

responsabilitatea de care ați dat dovadă prin achitarea impozitelor și taxelor  locale ce vă 

revin,  contribuind astfel la bugetul local al municipiului Brad pe anul 2017.  

Gradul de încasare al impozitelor și taxelor locale la bugetul local al municipiului Brad 

a fost în anul 2017 de 85,89%, superior celui din anul 2016 care a fost de 78,24%, dând 

dovadă astfel, prin efortul dumneavoastră, de un puternic spirit civic și implicare pentru 

dezvoltarea municipiului nostru. 

Veniturile bugetului local al municipiului Brad au fost insuficiente pentru a fi acoperite 

în totalitate nevoile municipiului Brad, dar s-a încercat și reușit acoperirea cheltuielilor de 

funcționare și alocarea de sume pentru secțiunea de dezvoltare din bugetul local.   

În acest an 2018 se împlinesc 100 de ani de la Marea Unire înfăptuită la 1 decembrie 

1918. Este un moment important pentru România și români, moment pe care trebuie să-l 

marcăm prin unitate, solidaritate socială și încredere într-un viitor mai bun pentru  noi toți. 

Împreună am reușit să rezolvăm în mare măsură principalele probleme cu care s-a 

confruntat comunitatea brădeană în anul care a trecut. 

Pe principalele domenii de competență, în anul  2017, au fost în atenția administrației 

publice locale a municipiului Brad o serie de obiective importante,  în acest sens putând să vă  

prezentăm următoarele realizări: 
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 SISTEMUL DE ALIMENTARE  CENTRALIZAT CU ENERGIE TERMICĂ 

A MUNICIPIULUI BRAD  

Pe parcursul sezonului rece aferent anului 2017 (ianuarie, februarie, martie, noiembrie, 

decembrie)   S.C Termica Brad S.A., societate aflată în subordinea Consiliului local, a asigurat 

furnizarea energiei termice în sistem centralizat în municipiul Brad pe toată perioada sezonului rece la 

parametri corespunzători, fără întreruperi. Prețul  de furnizare la populație al unei gigacalorii a fost 

menținut la 223,60 lei/gigacalorie, cel mai scăzut în ultimii 5 ani și redus față de prețul anului 2013 de 

la 295 lei/Gcal. 

Pentru asigurarea funcționării serviciului de alimentare cu energie termică în sistem centralizat 

s-a asigurat subvenționarea diferenței de preț de la bugetul local și prin transfer de la bugetul de stat, 

respectiv din Fondul de rezervă la dispoziția Guvernului.  

În vederea diminuării pierderilor în sistemul de distribuție a energiei termice, pentru prevenirea 

avariilor și creșterea eficienței energetice au fost executate  lucrări de reabilitare a Punctului termic 

nr. 22  și rețele aferente (zona Orașul Nou) pe o lungime de peste 2000m, volum de lucrări aferent 

primului an de investiție. Fondurile pentru execuția acestor lucrări au fost alocate în  proporție de 70% 

prin Programului Termoficarea 2006-2020 ,,Căldură și Confort”, iar diferența de 30% a fost asigurată 

de la bugetul local, conform contractului de finanțare obținut în urma proiectului depus la Ministerul 

Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene de către  Primăria municipiului 

Brad.   

 INFRASTRUCTURA RUTIERĂ 

În anul 2017 ca și în ceilalți 2 ani precedenți, municipiul Brad s-a confruntat  cu problema   

rețelei de străzi foarte grav afectată de lucrările de extindere a rețelei de apă și canalizare, lucrări 

finanțate prin fonduri europene derulate de către operatorul  S.C. APAPROD  S.A. Deva. 

Reamintim că lucrările de extindere a rețelei de apă și canal în municipiul Brad se derulează  în 

baza unui contract încheiat intre S.C. APAPROD S.A. Deva și societățile comerciale desemnate prin 

licitație publică. Comunitatea locală Brad este beneficiarul final al acestor lucrări, Primăria 

municipiului Brad  nefiind autoritate contractantă, deci fără sa aibă posibilitatea contractuală de 

control efectiv asupra calității lucrărilor.  

Pe parcursul derulării lucrărilor de extindere a rețelelor de apă și canal în municipiul Brad, 

Primăria a intervenit permanent, în numele comunității, insistând ca operatorul  S.C. APAPROD S.A. 

Deva, deținător al pârghiilor legale, să  supravegheze corespunzător lucrările derulate.  

Din păcate numeroasele sesizări făcute de către Primărie și cetățenii afectați, cu privire la 

calitatea îndoielnică a unor lucrări, reclamații preluate și transmise societăților executante  nu au avut 

întotdeauna efectul scontat, în multe cazuri  fiind necesară revenirea la lucrări cu consecințe grave în 

ceea ce privește confortul cetățenilor și calitatea infrastructurii rutiere în zonele de șantier. 

Din păcate, o evaluare a lucrărilor  de extindere a rețelei apă-canal, efectuată de către  S.C. 

APAPROD S.A. în toamna anului 2017, a scos în evidență faptul că executantul trebuie să revină la 

unele lucrări recepționate parțial  pe str.  Avram Iancu, tronsonul între semafor și  Stația CFR.  

În consecință, având în vedere defectele constatate, începând cu luna martie 2018 este necesar 

să fie reluate punctual lucrările, pe unele porțiuni de pe strada Avram Iancu pentru remedierea 

acestora.  

AVÂND ÎN VEDERE CELE PREZENTATE ESTE EVIDENT CĂ ADMINISTRAȚIA PUBLICĂ 

LOCALĂ NU A AVUT POSIBILITATEA LEGALĂ SA INTERVINĂ OPERATIV PENTRU REFACEREA 

INTEGRALĂ A  INFRASTRUCTURII  RUTIERE DIN ZONA SEMAFOR-STAȚIA CFR. 

DUPĂ FINALIZAREA LUCRĂRILOR DE CANALIZARE PE ACEST TRONSON DE STRADĂ 

DIN ZONA CENTRALĂ ȘI REFACEREA EI DE CĂTRE CONSTRUCTOR, ADMINISTRAȚIA  

LOCALĂ VA DERULA LUCRĂRI DE REFACERE CORESPUNZĂTOARE  A STRĂZII AVRAM IANCU 

PE TRONSONUL CUPRINS ÎNTRE SEMAFOR-STAȚIA CFR.  
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Este necesar ca   aceste aspecte legate de cauzele care au generat și mențin actuala situație a 

infrastructurii rutiere să fie cunoscute de fiecare cetățean, asigurându-vă   totodată  că după 

finalizarea acestor lucrări la rețeaua de canalizare se vor derula în mod operativ lucrările necesare 

pentru repararea corespunzătoare a infrastructurii rutiere pe strada Avram Iancu și pe toate celelalte 

străzi afectate de lucrări. 

În anul 2017 pe o parte din străzile unde au fost finalizate și recepționate în mod corespunzător 

lucrările de extindere a rețelelor apă-canal au fost derulate lucrări de reparații cu îmbrăcăminte 

bituminoasă ușoară astfel: str. Lunca pe o lungime de 1100m, str. Abatorului 424m, str. Herțești 835m, 

str. Islazului 165m, str. Crinului 131m, str. Cloșca 148m, str. Ecaterina Varga 110m, str. Horea 224m, 

str. Castanilor 52m, str. Vînătorilor 149m, str. Iazului 253m, sat Țărățel  tronson cuprins de la 

intersecția  DN – cămin - biserica 1365m, str. Plopilor 72m , str. Moților 58m, str. Luncii 37m și str. 1 

Decembrie 1918 (163m refacere cu piatră cubică). 

Au fost amenajate trotuare aferente străzilor Vînătorilor (covor asfaltic),  Avram Iancu (covor 

asfaltic), Independentei (pavaj). 

De asemenea a fost reabilitată integral Strada Crișan pe o lungime de 235m cu fonduri de 

investiții de la bugetul local. 

Drumul Comunal 10 din satul Valea Bradului  a fost modernizat pe o lungime de 2 km, inclusiv 

consolidare maluri, cu  fonduri accesate prin Programul Național de Dezvoltare Locală. 

 SĂNĂTATE  

Au fost alocate resurse financiare, respectiv 224 000 lei de la bugetul local pentru  asigurarea 

unor dotări necesare în vederea desfășurării unui act medical de calitate la Spitalul municipal Brad. În 

cadrul Compartimentului de Primiri Urgențe din Spitalul Municipal Brad  au fost înregistrate pe 

parcursul anului 2017 un număr de peste 16.000 cazuri, investiția privind lucrările de extindere a 

clădirii  acestui compartiment  dovedindu-și din plin  necesitatea. 

Administrația publică locală a municipiului Brad a asigurat pe parcursul anului 2017 de la 

bugetul local cotizația către Asociația ,,SALVITAL” pentru asigurarea funcționării serviciului SMURD 

pe raza municipiului Brad.  

 ÎNVĂȚĂMÂNT  

Au fost alocate în anul 2017 din bugetul local sumele necesare pentru asigurarea burselor 

sociale și de merit pentru un număr de 584 elevi în sumă totală de 178.125 lei. 

Din bugetul local au fost alocate unităților școlare sumele necesare pentru acoperirea unor 

cheltuieli de întreținere și reparații curente. 

 APĂ, CANAL, SALUBRITATE  

Operatorii locali pentru asigurarea serviciilor publice de apă, canalizare și salubritate care 

activează în  municipiului Brad  au fost monitorizați prin compartimentul de specialitate al Primăriei în 

vederea  asigurării corespunzătoare a acestor servicii către cetățeni. 

În ceea ce privește asigurarea acestor servicii fără întrerupere și de calitate corespunzătoare 

este  necesară implicarea cât mai activă a asociațiilor de proprietari și  o atitudine cât mai 

responsabilă a fiecărui cetățean în ceea ce privește  obligațiile ce-i revin.    

 ALTE SERVICII PUBLICE 

Administrația publică locală a asigurat de la bugetul local al anului 2017 cotizația de membru 

la  Asociația ,,Serviciul Județean pentru Ocrotirea Animalelor fără Stăpân” în vederea gestionarii 

corespunzătoare, conform legii, a  câinilor fără  stăpân de pe raza municipiului Brad. 
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 ALTE INVESTIȚII ÎN INFRASTRUCTURĂ 

În luna iulie 2017 a fost  inaugurat obiectivul de investiții ,,Teren de minifotbal cu gazon 

artificial”  în Cartierul Micro 1, Peste Luncoi, lucrare  derulată cu fonduri de la bugetul local.  

Numărul beneficiarilor de la momentul punerii în funcțiune a fost foarte mare, cu un impact major 

asupra  tinerilor.  

De asemenea Centrul de Agrement Sport și Sănătate, investiție realizată de Consiliul local, 

recepționată în anul 2016 și care funcționează  ca  structură  în cadrul Primăriei a atras un număr 

foarte mare de tineri fiind permanent solicitat.   

Au fost demarate lucrările de proiectare pentru reconstrucția podului de peste râul Cris,  strada 

Crișan grav afectat de inundațiile înregistrate de-a lungul timpului și construirea unui pod nou pe râul 

Crișul Alb în amonte la intersecția cu Pârâul Luncoi ca alternativă de circulație în zona respectivă 

peste râul Crișul Alb..  

Pe întreg parcursul anului 2017 s-a derulat procedura de achiziție publică pentru atribuirea 

contractului de execuție lucrări  la proiectul ,,Reparație capitală Cinematograf  Zarand”,  lucrare de 

investiții derulată prin Compania Națională de Investiții și care după foarte multe contestații se apropie 

de etapa finală în vederea atribuirii contractului de execuție. 

 CULTURĂ, SPORT, RELIGIE  

A fost organizată în anul 2017  cea de-a XVI-a ediție a Zilelor Municipiului Brad. Programul 

oferit de organizatori Primăria și Consiliul local a atras și în acest an participarea a mii de cetățeni ai 

municipiului nostru și din toată zona Brad. În cadrul manifestărilor au fost organizate activități 

culturale,  întreceri sportive, spectacol de folclor autentic cu artiști consacrați și muzică pentru tineret. 

Administrația publică locală a municipiului Brad a acordat finanțării nerambursabile de la 

bugetul local  conform Legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri 

publice alocate activității nonprofit de interes general, republicată, precum și legile speciale pentru 

fiecare domeniu finanțat. Suma totală de la bugetul general al municipiului Brad și aprobată pentru 

anul 2017 este de  390.000 lei. 

Asociațiile și parohiile care au primit finanțare pentru proiectele derulate în municipiul Brad 

sunt următoarele: 

• CSA Aurul Brad    145.000 lei 

• Empi Karate Club Brad      15.000 lei 

• Asociația Sportiva Metalul Crișcior-Brad   30 000 lei 

• Asociația Intersecția 21 Brad     10.000 lei 

• Parohia Ortodoxă Română Țărățel     15.000 lei 

• Parohia Romano-Catolică      10.000 lei 

• Parohia Ortodoxă Română Brad III   100.000 lei 

• Parohia Ortodoxă Mesteacăn     25.000 lei 

• Asociația Culturală Doina Crișului      40.000 lei 
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PROIECTE ȘI OBIECTIVE MAJORE ALE ADMINISTRAȚIEI 

PUBLICE LOCALE A MUNICIPIULUI BRAD PENTRU ANUL 2018 

În bugetul anului 2018 au fost cuprinse sume care să asigure derularea unor proiecte 

importante, pe principalele domenii de competență în vederea  dezvoltării și  creșterii calității vieții în 

municipiul Brad după cum urmează : 

➢ INFRASTRUCTURA RUTIERĂ A MUNICIPIULUI BRAD -  O PRIORITATE 

PENTRU  ANUL 2018 

Se vor executa lucrări de reparații străzi prin îmbrăcăminți bituminoase ușoare (covor asfaltic), 

refacere pavaj piatră cubică și pietruiri, pe o parte din străzile unde au fost finalizate și recepționate 

corespunzător lucrările de extindere a rețelei de apă și canalizare.  

Sunt prevăzute lucrări conform Acordului Cadru de reparații și întreținere drumuri, străzi, 

trotuare în municipiul Brad  încheiat de Primărie  pe străzile: Avram Iancu, Horia, Nicolae Bălcescu, 

Protopop Vasile Damian, Zorilor, Ecaterina Varga, G-ral V. Milea, Șoimilor, Primar Ion Bocăescu, 

Emil Giurgiuca, Amurgului, Dealul Tăului, Dealul Racovei, Prunului, Ion Creanga, Rândunelelor, 

Poienița, Plaiuri, Vulturilor, Baladei, Mioriței, Goșa, sat Țărățel, sat Valea Bradului, sat Mesteacăn.  

Se va derula în anul 2018 procedura de proiectare și achiziție publică de lucrări pentru 

proiectul “Reabilitare și modernizare D.C. 170 B din satul Mesteacăn” în lungime de 5,75 km, lucrare 

finanțată prin Programul Național de Dezvoltare Locală.  

➢ SISTEMUL DE ALIMENTARE CENTRALIZAT CU ENERGIE TERMICĂ A 

MUNICIPIULUI BRAD – O NECESITATE VITALĂ ÎN SEZONUL RECE 

Se vor continua lucrările de modernizare pentru Punctul Termic nr.22, etapa a II-a, reabilitare 

rețele termice. 

Va fi reabilitat Punctul Termic nr 4 și rețele aferente, prin Programul Termoficarea 2006-2020 

“Căldura și Confort” în valoare de 1 842 484 lei buget multianual, (70 % de la bugetul de stat și 30% 

de la bugetul local).  

De asemenea se va derula prin Programul Termoficarea 2006-2020 “Căldura și Confort” un 

proiect de optimizare a rețelei de transport a agentului termic în municipiul Brad în perspectiva 

construirii unei noi centrale termice în municipiul Brad. 

➢ ÎNVĂȚĂMÂNTUL - INVESTIȚIE SIGURĂ ÎN VIITORUL COPIILOR ȘI AL 

COMUNITĂȚII   

Au fost demarate lucrările de proiectare  pentru construirea cu fonduri europene a unei noi  

clădiri la  Grădinița “Floare de Colt” Brad în vederea asigurării unui număr de 250 de locuri cu 

facilități moderne corespunzătoare pentru un învățământ preșcolar și antepreșcolar de calitate.  

A fost inițiată documentația pentru construirea unei săli de sport la Școala ,,Mircea 

Sântimbreanu” Brad prin fonduri alocate de la Compania Națională de Investiții. 

Au fost alocate și în acest an prin bugetul local  sumele necesare pentru acordarea de burse 

sociale și de merit  elevilor din unitățile școlare ale municipiului Brad.  

Au fost alocate  sume pentru lucrări de reparații la unitățile școlare din municipiul Brad.  
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➢ SERVICIUL PUBLIC DE  ALIMENTARE CU APA ȘI CANALIZARE A 

MUNICIPIULUI BRAD 

Operatorul local S.C. APAPROD S.A. Deva în calitate de autoritate eligibilă va depune în 

cursul anului 2018 un proiect de accesare fonduri europene pentru extinderea rețelei de apă și 

canalizare  în zone ale municipiului Brad unde nu este asigurată apa potabilă din rețeaua publică și 

parțial în satul Mesteacăn. 

➢ SPITALUL MUNICIPAL BRAD - UN ACT MEDICAL DE CALITATE 

Au fost alocate prin bugetul local pe anul 2018 sume necesare executării unor lucrări de 

reparații în incinta Spitalului Municipal Brad și pentru dotări în aparatura necesară desfășurării 

actului medical.   

➢ LUCRĂRI DE INVESTIȚII DE IMPORTANȚĂ MAJORĂ PENTRU 

MUNICIPIUL BRAD 

Administrația publică locală a municipiului Brad asigură cofinanțare la proiectul ,,Reparație 

capitala la clădirea cinematograf Zarandul din municipiul Brad” derulat prin Compania Națională de 

Investiții București, prin buget multianual.  După finalizarea procedurii de achiziție publică pentru 

atribuirea contractului de execuție se va putea semna ordinul de începere a lucrărilor, sperăm în cursul 

anului 2018. 

Se vor continua lucrările de proiectare și parcurgerea etapelor prevăzute de lege pentru 

reconstruirea podului peste râul Crișul Alb de pe strada Crișan și crearea unui pod nou ca alternativă 

de circulație pentru perioada lucrărilor ca legătură între  strada Cuza Voda și strada Cloșca. 

Se va derula proiectarea și vor începe lucrările la obiectivul de  investiții ,,Extindere și 

modernizare strada G-ral Vasile Milea- Cartierul Micro 1”. 

Se vor derula lucrările de proiectare pentru reconstruirea podului de lemn grav avariat de peste 

pârâul Valea Brad care asigura legătura cu satul Potingani și proiectarea podului de peste pârâul 

Luncoiu din zona Gura Ruzii care nu este practicabil pentru mașini cu gabarit mare. 

Se vor continua demersurile pe lângă autoritățile competente pentru înființarea distribuției de 

gaz metan în municipiul Brad, lucrare complexă, cu costuri ridicate și  durata lungă de implementare. 

➢ SPORT, CULTURĂ,  RELIGIE 

Administrația publică locală a municipiului Brad va acorda finanțări nerambursabile de la 

bugetul local  conform Legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri 

publice alocate activității nonprofit de interes general, republicată, precum și legile speciale pentru 

fiecare domeniu finanțat. Suma totală alocată de la bugetul local al municipiului Brad și aprobată 

pentru anul 2018 este de  390.000 lei, repartizarea acesteia pe domenii fiind stabilită prin  hotărâre de 

Consiliu local, pe baza proiectelor de finanțare depuse de solicitanți, sumele urmând a fi stabilite prin 

hotărâre de către Consiliul local. 

În cursul lunii august 2018 conform programului principalelor manifestări culturale aprobat de 

către Consiliul local al Municipiului Brad se va desfășura cea de a XVII-a ediție a Zilelor Municipiului 

Brad. Încercăm și în acest an să organizăm cu acest prilej o serie de manifestări variate și de calitate 

care să fie pe placul cât mai multor brădeni. Pe lângă sumele alocate din bugetul local pentru buna 

organizare a acestui eveniment important sperăm ca și în acest an să beneficiem de sprijin financiar 

din partea unor sponsori cărora le mulțumim anticipat pentru bunăvoință. 
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➢ FONDURILE EUROPENE, O  RESURSĂ FINANCIARĂ IMPORTANTĂ 

PENTRU DEZVOLTAREA MUNICIPIULUI BRAD  

La nivelul municipiului Brad este în derulare din anul 2017 un proiect integrat ”Comunitatea 

Brad - acceptă sprijinul nostru”, proiect cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul 

Operațional Capital Uman (POCU) Componenta 1 – Dezvoltare Locală Integrată (DLI 360) în 

comunitățile marginalizate, axa prioritară – „Incluziunea socială și combaterea sărăciei”, perioadă de 

implementare august 2017 – august 2020. Valoare totală: 26.169.068,42 lei. 

Administrația publică locală a depus pentru obținerea de finanțări externe nerambursabile un 

proiect care are ca obiectiv ”Eficientizarea energetică a imobilului ambulatoriu și dispensar TBC a 

Spitalului Municipal Brad, județul Hunedoara” - prin Programul Operațional Regional, Axa 3.1 

Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse 

regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, 

Operațiunea A - Clădiri rezidențiale. Acesta are o valoare totală de 4.380.498,61 lei și se află în 

evaluarea tehnico-economică. 

In prezent, se află în lucru documentațiile necesare depunerii a încă 2 proiecte: construcția unei 

clădiri noi pentru Grădinița cu program prelungit ”Floare de colț” și modernizarea sistemului de 

iluminat public din municipiul Brad. Acestea urmăresc obținerea unor finanțări externe nerambursabile 

prin Programul Operațional Regional, 2014-2020, Axele prioritare 10.1 Creșterea gradului de 

participare la nivelul educației timpurii și învățământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc 

crescut de părăsire timpurie a sistemului și  Axa prioritară 3, Prioritatea de investiții 3.1, Operațiunea 

C – Iluminat public. 

Este cunoscut faptul că în acest moment o parte dintre proiectele și obiectivele prezentate pentru 

acest an sunt deja în derulare și vă asigur că implementarea și derularea lor se va face  în condiții de 

calitate conform prevederilor contractuale. 

 

Vă asigur încă odată de faptul că administrația publică locală a municipiului Brad lucrează cu 

dăruire și pricepere  pentru rezolvarea problemelor majore ale comunității brădene și totodată sunt 

convins că împreună cu cetățenii, implicați responsabil, putem continua dezvoltarea strategică și 

durabilă a municipiului nostru. 

În spiritul transparenței administrației publice, va stau la dispoziție și aștept opiniile 

dumneavoastră constructive pentru o cât mai bună guvernare locală. 

 

 

                                                                        

                  Primar, 

                                                                 Florin Cazacu 
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