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Stimată doamnă /stimate domnule,  
 
 
În Noul An, prin integrarea în marea familie europeană, am păşit pe un 

drum nou şi folosesc acest prilej pentru a vă adresa sincere urări de sănătate, 
noroc, bunăstare, încredere, speranŃă într-un viitor al împlinirilor şi satisfacŃiilor 
depline. 

Vă mulŃumesc pentru faptul că dumneavoastră, cetăŃenii brădeni, aŃi 
contribuit la bugetul municipiului nostru cu promptitudine, aŃi dat dovadă de 
înŃelepciune, participând astfel la dezvoltarea zonei în care trăim şi muncim,  
fiind convins că ne veŃi sprijini şi în continuare în programele şi eforturile 
administraŃiei publice locale, de înfrumuseŃare şi dezvoltare a municipiului 
nostru. 

łin să accentuez că în 2006 în viaŃa municipiului s-au profilat mai multe 
schimbări pozitive, dintre care le reamintesc pe cele mai importante: 

� s-au continuat lucrările de reparaŃii la străzile din municipiu, inclusiv 
drumurile comunale ce leagă principalele sate: Valea Bradului, Ruda-Brad, 
Mesteacăn si Dealul Sanatoriului; 

� s-au finalizat lucrările de reabilitare la drumul comunal din satul 
Mesteacăn, lucrare finanŃată prin Fondul Român de Dezvoltare Sociala;  

� s-au continuat lucrările de reabilitare a sistemului public de alimentare cu 
apa potabilă a municipiului Brad –Programul SAMTID; 

� s-au continuat lucrările de construire la Şcoala Generală “Horea, Cloşca si 
Crişan”, corpul administrativ, in valoare de 7,6 mld lei; 

� s-au efectuat lucrări de amenajare a parcurilor şi zonelor verzi (spaŃii de 
odihnă, locuri de joacă pentru copii etc.)  

� s-au reabilitat trotuarele din municipiul Brad prin montarea de pavaj 
ornamental pe o suprafaŃă de 1250 m.p. cartierul Oraşul Nou şi 230 m.p. 
zona centrală. 

� s-a construit şi dezvelit monumentul „Noi Dacii”;    
� s-au continuat lucrările de modernizare a sistemului centralizat de 
termoficare a municipiului (PT 3, Centrala Gura Barza); 

� s-a reamenajat sera de flori a municipiului; 
� s-au organizat acŃiuni cultural-sportive ce au atras interesul a numeroşi 
cetăŃeni ai municipiului nostru; 

� s-a selectat şi semnat contractul de finanŃare a proiectului “StaŃie de 
selectare, transfer şi platforma de compostare a deşeurilor menajere din 
municipiul Brad, ,,ECO BRAD”, în valoare de 1 005 000 euro ( 85% fonduri 
Phare nerambursabile, 15% cota de cofinanŃare din bugetul local). 
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Pentru anul 2007, administraŃia publică locală şi-a propus să continue unele 

proiecte pentru dezvoltarea comunităŃii noastre, dintre care vă prezentăm pe 
cele mai importante: 

�  finalizarea lucrărilor de reabilitare a sistemului public de alimentare cu 
apa potabilă a municipiului Brad, programul SAMTID, inclusiv refacerea 
tuturor căilor de circulaŃie afectate; 

� începerea lucrărilor la “StaŃia de selectare, transfer şi compostare a 
deşeurilor menajere în municipiul Brad”; 

� finalizarea lucrărilor la Şcoala Generală „Horea, Cloşca si Crişan”; 
� finalizarea canalizării menajere pe străzile Luncii şi 8 Martie; 
� reglementarea circulaŃiei pe str. Republicii prin semaforizarea intersecŃiei 
din zona PiaŃă-Autogară; 

�  începerea şi finalizarea proiectelor FRDS pentru străzile Răbăreasa-
Golceşti-Tudorăneşti şi strada Lunca; 

� continuarea lucrărilor de modernizare a sistemului de termoficare a 
municipiului Brad (punctul termic 3 şi montarea de conducte preizolate); 

� continuarea lucrărilor de reabilitare a străzilor şi trotuarelor din municipiul 
Brad; 

� iniŃierea documentaŃiei pentru construirea unui bloc ANL; 
� începerea lucrărilor de reabilitare a sălii Cinematografului „Zarandul”, 
preluat în proprietatea municipiului Brad; 

� susŃinerea investitorilor în vederea creării de noi locuri de muncă; 
� organizarea de acŃiuni cultural-sportive. 

 
Obiectivele şi acŃiunile enumerate  mai sus  au fost analizate  împreună cu 

Consiliul local fiind considerate oportune şi acoperind o parte a problematicii 
municipiului nostru.  

Desigur, suntem conştienŃi  de greutăŃile inerente  care pot apărea în 
demararea sau pe parcursul derulării acestor proiecte,  greutăŃi care pot fi 
depăşite printr-o colaborare eficientă  între Primăria municipiului Brad, 
instituŃiile care pot contribui la realizarea obiectivelor şi  populaŃia municipiului, 
care să vină în sprijinul nostru cu sugestii şi propuneri  pentru finalizarea 
acestora. 

Închei cu dorinŃa de a vă avea alături, printr-o participare efectivă la actul 
de maximă responsabilitate, privind bunul mers al comunităŃii noastre. 

 

Dumnezeu să ne ajute! 
        

    
 
                  PRIMAR, 
 
                 FLORIN CAZACU 


