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CAPITOLUL 1. DATE GEOGRAFICE 

 

 MUNICIPIUL BRAD este situat în judeţul Hunedoara, este format din localitatea 

componentă Brad (reşedinţă) şi din satele aparținătoare:Valea – Brad cu Potingani, Ruda-Brad, 

Ţărăţel şi Mesteacăn. Este situat la 37 km de municipiul Deva, pe drumul naţional DN76, care îşi 

urmează traseul spre Oradea (154 km), iar față de municipiul Arad se găseşte la o distanţă de 177 

km. Din municipiul Brad, porneşte o ramificaţie a drumului naţional DN74 spre Abrud (40 km-

judeţul Alba). Municipiul Brad mai este legat de municipiul Arad printr-o cale ferată care a fost dată 

în folosinţă în anul 1896. 

MUNICIPIUL BRAD este persoană juridică de drept public, cu capacitate juridică deplină 

şi patrimoniu propriu. Este subiect juridic de drept fiscal, titular al codului de înregistrare fiscală şi 

al conturilor deschise la unitatea teritorială de trezorerie precum şi la unităţile bancare. Este titular 

al drepturilor şi obligaţiilor ce decurg din contractele privind administrarea bunurilor care aparţin 

domeniului public şi privat în care acesta este parte, precum şi din raporturile cu alte persoane fizice 

sau juridice, în condiţiile legii. 

În justiţie, Municipiul Brad este reprezentat de primar. Pentru apărarea intereselor 

Municipiului Brad, primarul stă în judecată ca reprezentant legal şi nu în nume personal. Primarul 

poate împuternici o persoană cu studii superioare juridice de lungă durată din cadrul aparatului de 

specialitate al primarului, sau un avocat care să reprezinte interesele unităţii administrativ-

teritoriale, precum şi ale autorităţilor administraţiei publice locale respective, în justiţie. 

Municipiul Brad are dreptul să beneficieze de acoperirea cheltuielilor de judecată stabilite în 

baza hotărârii instanţei de judecată, inclusiv în situaţia în care reprezentarea în justiţie este asigurată 

de un consilier juridic din aparatul de specialitate al primarului. 

MUNICIPIUL BRAD poate intra în raporturi juridice cu alte autorităţi sau instituţii 

publice, cu persoane juridice române sau străine, indiferent de natura acestora, precum şi cu 

persoane fizice, în conditiile legii.  

          Întinderea teritoriului administrativ  

Suprafaţa totală este de 7.998 hectare, din care 1257 ha în intravilan si 6741 ha în extravilan.  

            MUNICIPIUL BRAD include satele aparținătoare și anume: 

1.Valea Bradului 144,15 ha; cu Potingani 16,8 ha; 

2.Ţărăţel - 96,65 ha; 

3.Mesteacăn - 131 ha; 

4.Ruda Brad - 42, 65 ha; 

Numarul total de locuitori în satele componente: 2.000 

           1. SATUL VALEA  BRADULUI -  situat în partea dreaptă a Crişului Alb, la 2,5 km de 

Brad.  

Număr locuitori - 695 + 19 (Valea Bradului) - total:714 

Număr gospodării - 269+ 9(Potingani) -total 278.  

             Localitatea este recunoscută mai ales pentru rolul pe care l-a jucat în istoria acestor locuri.       

Există un document din anul 1445 care pomeneşte numele maghiarizat al Bradului : Fenyopataka     

(feno=brad, patak=vale), deci Valea Bradului, cu un voievod: Ioan de Valea Bradului. Acest 

document demonstrează că locuitorii din Valea Bradului au dat numele localităţii lor după numele 

de Brad, unde valea se varsă în Crişul Alb. Un alt moment crucial a avut loc în timpul Răscoalei de 

la 1784, a lui Horia, Cloşca si Crişan, când - la data de 16 noiembrie 1784 - a avut loc marea 

adunare de la Valea Bradului, unde eroul Crişan a cerut drepturi pentru iobagi.  



           Relieful este deluros, în agricultură predominând cultivarea legumelor, porumbului si, foarte 

puţin, cruciferele. Dealurile sunt ocupate, în principal, cu pomi fructiferi.  

           Localitatea este traversată, de la un capăt la celalalt, de pârâul Valea Bradului, care se varsă 

în Crişul Alb.  

          Predomină, în general, foioasele şi răşinoasele (molid şi pin ).  

  2. SATUL  ŢĂRĂŢEL  

          Localitate situată pe cursul superior al râului Crişul Alb, la 5 km de municipiul Brad.  

          Număr de locuitori : 644 

           Numar gospodarii : 234 

         Localitatea, fiind situată în estul municipiului Brad, în seşul râului Crişul Alb, sunt oferite 

condiţii favorabile ca terenul agricol să fie propice pentru cultivarea cerealelor si legumelor.  

            În zonele colinare predomină fâneţele, păşunile, pomii fructiferi şi pădurile de foioase.  

         Pe raza localităţii se află 2 decantoare de steril provenite din prelucrarea minereurilor auro-

argentifere.  

           Electrificare, telefonie interurbană, automată, telefonie mobilă.  

           Televiziune prin cablu.  

                       3. SATUL  RUDA –BRAD  (MUSARIU)  

         Localitate în zona de deal, situată la poalele Munţilor Metaliferi, bogaţi în zăcăminte de aur şi 

argint, la sud, sud-est de Brad, la o distanţă de 6 km.  

              Numar de locuitori -181 

              Numar gospodarii - 71  

          Satul este străbătut de Valea Musariului.  

          Bogăţiile solului constau, în primul rând, în vegetaţia forestieră, preponderent foioase dar şi 

răşinoase. Suprafeţe mai mici sunt ocupate de fâneţe si păşuni.  

          Pe teritoriul localităţii sunt situate mai multe depozite de steril, rezultate din separarea unui 

mare număr de guri de mină. În extremitatea estică a satului este conservată galeria " 12 Apostoli", 

în adâncul căreia se păstrează  de peste 2ooo de ani, "Treptele Romane", cea mai elocventă dovadă 

istorică si arheologică a activităţii de extracţie a aurului, încă din perioada ocupaţiei Daciei de către 

români.  

           În ultimii ani, activitatea minieră de la Musariu (Ruda) a suferit o restructurare continuă, 

până la sistare.  

                    4. SATUL  MESTEACAN  

          Localitate situată în aval de municipiul Brad, în șesul Crişului Alb, dar şi pe colinele 

adiacente.  

          Numar locuitori : 526 

          Numar gospodarii : 204 

          În agricultura satului predomină culturile de cereale pe şes, dar şi fâneţe şi păşuni în zonele 

colinare, unde sunt şi mulţi pomi fructiferi.  

          Zonele mărginaşe sunt ocupate de păduri de foioase.  

          În subsol şi câteva perimetre de suprafaţă sunt cantonate zăcăminte de cărbune brun şi lignit  

            DETERMINAREA COLECTIVITATII :  

         Aşezare: Municipiul Brad, centru al Ţării Zarandului, este o localitate situată în Sud-Vestul 

Munţilor Metaliferi, într-o depresiune formată de o parte şi de alta a Crişului Alb. În contextul 

geografic al judeţului Hunedoara, municipiul Brad este situat în partea de Nord a acestuia, la 37 de 



km de municipiul reşedinţa de judeţ Deva, la confluenţa râului Crişul Alb cu pârâul Luncoi.  

        Relief: Depresionar (depresiunea Brad), dispus în formă de amfiteatru natural, cu alternante 

deal-vale. Dealurile au o altitudine de 500-600 m (ex. Dealul Lia -447 m) şi coboară înspre albia 

Crişului Alb, la nivelul de 265 m: dealurile Corbului, Dosurile, Tudorănești, Petritii, Gruiu, Cioroiu, 

Obârsiei, Zgleama, Tăului.  

          Clima: Temperat-continentală, în general blândă, umedă şi moderată, cu nuanţe oceanice.                                  

Ambianţa ecologică ospitalieră, cu o temperatură medie anuală de 80C şi aproximativ 20 de zile de 

ninsoare pe an.  

Din punct de vedere al situării pe glob, municipiul Brad este traversat de paralela de 48 

grade 8 minute, deci se află în plină zonă a climei temperate, distingându-se 3 zone micro-climatice: 

 Micro-climatul luncii Crişului, caracterizat printr-o cantitate sporită de umezeală, favorizând 

agricultură si legumicultură.  

 Micro-climatul dealurilor nordice, cu o densitate şi frecventă mai mare a precipitaţiilor, 

favorizând dezvoltarea vegetaţiei forestiere: gorun, fag, mesteacăn.  

 Micro-climatul dealurilor sudice, cu precipitaţii mai reduse, propice dezvoltării pădurilor de 

fag şi altor esenţe amestecate.  

 Solul : Predomină solurile silvestre brune şi brun-gălbui, mai mult sau mai puţin podzolite.  

 Vegetaţia : Este caracteristică celor trei zone micro-climatice :  

            Vegetaţia de luncă - pe solurile cu umiditate ridicată, în câmpia aluvionară, luncile văilor 

mari şi terasele inferioare.  

            Vegetaţia lemnoasă - reprezentată prin asociaţii de plante şi specii - dominanţi fiind arborii 

de esenţă moale : salcia, plopul, aninul negru, măceşul, porumbarul.  

            Vegetatia cultivată: cereale, plante tehnice, furajere, legume.  

           Vegetatia forestieră: amestec de fag şi carpen, în alternanţă cu pajişti secundare şi cu 

terenuri cultivate.  

             Fauna: Este, în general, reprezentată prin mistreţi, căprioare, mici rozătoare (alunarul si 

veveriţa), mai rar pisica salbatică, râsul, jderul şi lupul.  

 

CAPITOLUL 2: DATE  ISTORICE  ŞI CARACTERISTICI  SEMNIFICATIVE 

 

            Aşezarea a favorizat existenţa oamenilor pe aceste meleaguri din cele mai vechi timpuri, 

existenţa legată de exploatarea aurului în zonă (epoca târzie a bronzului). Sunt relevante două 

descoperiri arheologice : toporul de piatră de la mina de aur Ruda-Musariu şi depozitul de bronz       

( un vârf de lance, o daltă şi două brăţări ) din Gara CFR Brad.  

           Epoca romană este atestată prin existenţa uneia sau mai multor așezări de colonişti-mineri 

aduşi aici în timpul stăpânirii romane. Sunt relevante cele 115 morminte cu ritul de înmormântare 

"incinerare în groapa de înhumare", descoperite la necropola Muncelu - Brad, sec.II, III, "Treptele 

Romane", care atestă o tehnică superioară de extragere şi prelucrare a minereului şi exploatarea prin 

galerii.  

           Toponimele: Criş, Barza, Măgura, Runc, Potingani, etc. , ne conduc spre epoca traco-ilirică, 

la care s-au adaugat termeni latini si slavi.  

         Dupa migrația popoarelor, comunitatea a trăit sub conducerea unor jupani alesi de obște. Cel 

mai vechi voievod bradean a fost Ioan de Brad (1404), din care s-a tras o adevarată dinastie: Brady, 

precum şi un alt Ioan de Brad (1445). În documentul din 1445 este pomenit, pentru prima oară, 

numele maghiarizat al Bradului: Fenyopataka. Se pare, însă, că atestarea documentară a Bradului 

este anterioară anului 1445, probabil din secolul al XIII-lea, de când se cunoaşte existenţa familiei 



Brady, care şi-a luat numele de la această localitate.  

          Bradul este menţionat ca centru administrativ în anul 1600, la trecerea lui Mihai Viteazul spre 

Praga, după înfrângerea de la Miraslau.  

        În 1784, Bradul devine centru al luptei ţăranilor asupriţi conduşi de Horia, Cloşca şi Crişan.      

( În 1785 Bradul numără 1499 locuitori : 776 bărbaţi şi 722 femei ).  

         Anul 1848 a situat Bradul în centrul luptelor politice pentru înfăptuirea aspiraţiilor naţionale, 

sub conducerea lui Avram Iancu, erou-simbol al localităţii şi zonei.  

        O mare victorie politică o constituie participarea brădenilor la Marea Unire de la 1 Decembrie 

1918, eveniment după care şi brădenii au dobândit dreptul de a se organiza ca o identitate politică 

de sine stătătoare, cu o administraţie proprie, având în frunte intelectuali luminaţi : Ioan Pipoş, Iosif 

Hodoş, Amos Frâncu, Iosif Başa.  

         La 1 aprilie 1927 Bradul devine comuna urbană (oraş) - în care funcţionau toate instituţiile de 

drept ale statului.  

         La 1 ianuarie 1930 Bradul a revenit la statutul de comună rurală, situaţie în care rămâne până 

la 1 aprilie 1941, când este decretat definitiv ORAŞ (comună urbană). 

         Perioada 1946 - 1989 se evidenţiază, mai ales, prin instaurarea şi consolidarea comunismului, 

dar şi prin aceea că Bradul devine un important centru muncitoresc, cu profil economic industrial.  

         La data de 17 decembrie 1995 Bradul a devenit MUNICIPIU.  

 CARACTERISTICI SEMNIFICATIVE: 

          Casa de Cultură, fost sediu  al Societăţii Mica, monument istoric, cu sediul în Brad, strada 

Independenţei, nr. 7. 

           Muzeul Aurului din Brad strada Independenţei, nr.3, care înfăţişează un istoric al 

mineritului în România, prezentând totodată mineralele provenite din zonă, din Maramureş  şi de la 

Ocna de Fier, precum şi eşantioane de aur nativ găsite în Munţii Apuseni. 

           Muzeul de Istorie Locală şi Etnografie, fondat în anul 1987, ce cuprinde exponate 

reprezentative pentru etnografia Ţării Zarandului. 

            Copia Statuii Lupoaicei ( Lupa Capitolina) simbolul latinităţii poporului român 

            Statuia „NOI DACII „din Piaţa Centrală ( sculptor Ioan Vasile Grama , 2006) 

            Statuia lui Horia din faţa Poştei, executată de sculptorul Nicolae Pas, cel care a sculptat şi 

bustul lui Avram Iancu din curtea Colegiului Naţional Avram Iancu Brad  

 Monumentul Eroilor din Piața Tricolor (sculptor Ioan Vasile Grama, 2015) 

             Gara CFR Brad, clădire de patrimoniu, construită în stil austriac, cu 115 ani în urmă, după 

proiectul unei staţii realizate în Tirol( Austria) (reparație clădire călători – Stația CF Brad) 

   Linia Ferată Industrială cu ecartament îngust Brad-Crișcior 

   Situl  Arheologic ”Treptele Romane”  sec. II-III, p. Chr, Epoca romană  

 Troița maramureșeană din cartierul Micro I – Peste Luncoi (Şerban Nicolae şi fiul său, 

Şerban Radu din Târgul Lăpuş, Maramureş) 

             

CAPITOLUL 3  POPULAŢIA MUNICIPIULUI BRAD 

 

În anul 2016  = 16.017 LOCUITORI, din care 12.430 în Brad , constituiţi în 5147 familii. 

Proportia populaţiei pe vârste: 

0 - 18 ani - 14 % 

18 - 50 ani - 47% 



50 - 65 ani - 24 %  

Naşteri - 2015- 2016: 69 

Decese – 2015-2016: 156 

Componenţa etnică - 2016:  

români – 13.365 

maghiari – 123, rromi - 197 

germani - 20 

alţii - 88  

Religia: 2016 

ortodoxa – 13.102 

romano - catolica - 149 

greco - catolica - 76 

penticostali - 140 

reformati - 90 

baptisti -73 

Populatia activa : 2016 

angajată – 41,36 % - TOTAL = 2854 

şomeră – 14,14 % - TOTAL = 976 

Ocupatia locuitorilor municipiului Brad si satelor apartinatoare (an de referinta 2015) : 

Salariati TOTAL numar mediu persoane = 6070 

Numar mediu salariati în industrie = 965 

Numar mediu salariati în agricultura = 92 

Numar mediu salariati în industria extractiva = 30 

 Numar mediu salariati în industria prelucratoare = 1200 

 Numar mediu salariati în energia electrica si termica, gaze, apa = 160 

 Numar mediu salariati în constructii = 590 

 Numar mediu salariati în comert =780 

  Numar mediu salariati în transporturi, posta, comunicatii = 1396 

  Numar mediu salariati în activitati financiare, bancare, de asigurare = 80 

  Numar Mediu salariati în administratia publica = 116 

  Numar mediu salariati în învatamânt = 181 

  Numar mediu salariati în sanatate si asistenta sociala = 480 

 

  Localitatea de reşedinţă: B R A D  

 

CAPITOLUL 4. AUTORITĂŢILE PUBLICE LOCALE ŞI SEDIUL LOR 

 

          Consiliul local - autoritatea deliberativă - Brad, strada Independenţei, nr.2. 

          Primarul - autoritatea executivă - Brad, str. Independenţei, nr.2. 

          Primarul, viceprimarul, secretarul unităţii administrativ-teritoriale şi aparatul de specialitate al 

primarului constituie o structură funcţională cu activitate permanentă, denumită primăria municipiului, care 

duce la îndeplinire hotărârile consiliului local şi dispoziţiile primarului, soluţionând problemele curente ale 

colectivităţii locale.  

          Potrivit Anexei nr 4.3 la Legea 351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a 

teritoriului naţional - Secţiunea a IV-a Reţeaua de localităţi, municipiul Brad este unitate 

administrativ teritorială de rangul II. 

          Autorităţile administraţiei publice prin care se realizează autonomia locală sunt reprezentate 

de Consiliul Local, ca autoritate deliberativă, cu sediul în Municipiul Brad, strada Independenţei, nr. 

2 şi de Primar, ca autoritate executivă, acestea venind să rezolve treburile publice în condiţiile legii. 



         Consiliul Local al Municipiul Brad are iniţiativă şi hotărăşte, în condiţiile legii, în toate 

problemele de interes local , cu excepţia celor care sunt date prin lege în competenţa altor autorităţi 

publice, locale sau centrale. 

          Consiliul local este alcătuit din 17 consilieri, aleşi prin vot universal, egal, direct şi liber 

exprimat, în condiţiile stabilite prin legea privind alegerile locale. 

          Având în vedere specificul local şi nevoile activităţii sale, Consiliul Local al Municipiului 

Brad are organizate următoarele comisii: 

1.   Comisia de studii economice, prognoze, buget, finanţe 

2. Comisia de urbanism, amenajarea teritoriului, lucrări publice, protecţia mediului 

înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură. 

3. Comisia pentru activităţi ştiințifice, învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială şi de 

agrement. 

4. Comisia pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea 

drepturilor şi libertăţii cetăţenilor. 

5. Comisia pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ. 

            Consiliul local a fost constituit în urma alegerilor locale desfăşurate în data 05 iunie 2016,  

rezultând următoarea structură politică: 

 Configuraţia politică a Consiliul Local al Municipiului Brad este prezentată în anexa nr.1 

            Primarul municipiului Brad este şeful administraţiei publice locale şi al aparatului propriu de 

specialitate al acesteia, pe care îl conduce şi  coordonează. 

           Primarul răspunde de buna funcţionare a administraţiei publice locale şi reprezintă 

municipiul Brad în relaţiile cu alte autorităţi publice, cu persoane fizice sau juridice române sau 

străine , precum şi în justiţie. 

             Primarul îndeplineşte atribuţiile prevăzute de lege sau încredinţate de Consiliul Local Brad. 

Pentru îndeplinirea atribuţiilor sale, primarul este ajutat de un viceprimar, secretar şi aparatul 

propriu de specialitate al Primarului . 

             Viceprimarul municipiului Brad este ales de Consiliul Local din rândul membrilor săi, pe o 

durată egală cu cea a mandatului Consiliului. El este înlocuitor de drept al Primarului şi primul 

colaborator al acestuia pentru realizarea obiectivelor şi sarcinilor administraţiei publice locale. 

             Atribuţiile Viceprimarului sunt delegate de către Primar în condiţiile legii. 

            Secretarul municipiul Brad este funcţionar public de conducere. Secretarul verifică şi 

asigură respectarea legalităţii de către organele administraţiei publice locale, îndeplinind atribuţiile 

prevăzute de lege sau încredinţate de către Consiliul Local ori de Primar. 

            

CAPITOLUL 5.  CĂILE DE COMUNICAŢIE EXISTENTE ŞI CATEGORIA 

ACESTORA 

 Drumul Naţional 76  (E79)  ( Deva - Brad - Oradea ) 

 Drumul Naţional 74 ( Brad - Abrud)  

 Reţea de 20 km lungime pentru transportul urban al călătorilor cu autobuse, prin 6 firme 

specializate.  

 Curse zilnice înspre satele aparţinătoare şi zona centrală, precum şi curse zilnice spre Deva, 

Cluj, Oradea, Timişoara.  

 Cale ferata îngustă Brad - Gurabarza/ S. C. Atelierele Centrale S. A. Crişcior. 

 Cale ferată normală Brad - Arad 

 Lungime totală străzi = 68 km 

 Întindere spaţii verzi = 14 hectare.  



             Date privitoare la principalele institutii care functioneaza pe raza municipiului Brad:  

                EDUCAŢIE: 

- 4 gradinite - Total numar elevi =  1547 

- 2 scoli gimnaziale (Şc. Horea, Cloşca şi Crisan şi Şc. Mircea Sîntimbreanu) - 483 

-  1 școală primară - elevi ciclul primar - 510 

- 1 Colegiul National ”Avram Iancu” Brad - elevi colegiu = 553 

 

CULTURĂ : 

- Casa de Cultură 

- 4 Cămine Culturale în satele aparţinătoare (Valea Bradului, Mesteacăn, Ruda Brad, 

Ţărăţel) 

- Biblioteca Franceză " Andre Malraux" - a Casei de Cultură 

- Asociaţia Artiştilor Plastici " Marcel Olinescu" a Casei de Cultură 

- Astra - Despărtământul "Zarand" Brad 

- Biblioteca Municipală "Gheorghe Pârvu" Brad 

- Muzeul Aurului Brad 

- Muzeul de Istorie Locală şi Etnografie 

- Cinematograful "Zarand" (în reparație capitală) 

- Cercul Militar  

SANATATE: 

-  Spitalul Municipal Brad- 145 paturi + 50 paturi în cadrul sectiei aparţinătoare Baia de 

Criş.  

- 50 medici în sectorul public  

- 125 personal sanitar mediu 

- Policlinică / Ambulatoriu/ Compartiment Primiri Urgențe 

- Sanatoriu TBC – 155 paturi 

 

ASISTENTA SOCIALA: 

- Centrul de Îngrijire şi Asistenţă Brad - 30 persoane institutionalizate 

- Cantina socială - pentru 50 persoane  

- Centru de plasament minori - 25 persoane 

- Asociaţia handicapaţilor neuromotori – 189 persoane cu handicap  gradul I 

- Asociaţia veteranilor de război. 

 

               PRESA:  

- Ziarul "Zarandul" - periodic de informare locala al Consiliului local Brad  

 

         TELEVIZIUNE:  

- Televiziunea prin cablu:  

  -RCS & RDS SA Bucureşti - Filiala Brad 

 

          BĂNCI ŞI CASE DE AJUTOR RECIPROC: 

- Banca Comercială Română - Sucursala Brad 

- Bancpost - filiala Brad 

- Banca Populara - Cooperativa de Credit Brad 

- Banca Română de Dezvoltare 

- Banca Raiffeisein Bank 

- Banca Transilvania 

- CAR - Unificat 

- CAR – Pensionari 



- CAR – Crișana 

- Serviciul Fiscal Municipal Brad  + Trezoreria Brad 

 

JUSTITIE: 

- Parchet 

- Judecatorie 

- Notariat ( 3 cabinete notariale)  

APĂRARE: 

- Poliţia Municipală 

- Unitate Militară 

- Poliţia Locală Brad 

- Plutonul de Jandarmi Brad 

- Staţia de Pompieri Brad 

SPORT: 

- Asociaţia Sportivă "Armata - Aurul" Brad  

- 2 terenuri de fotbal si echipa "A.S.A  AURUL BRAD" 

- Clubul Sportiv Metalul Crișcior - Brad 

- Clubul Sportiv ”EMPI - KARATE CLUB BRAD” 

- “CENTRU DE AGREMENT, SPORT ŞI EDUCAŢIE” BRAD 

- "Anca - Tenis Peste Apa" - teren de tenis si strand (privat) 

- Terenul de tenis al ASA  Aurul Brad (Stadion) 

- Terenul de tenis (Arena 100) - strada Motilor (Primarie) 

- Aeromodelism, automodelism (cercuri în cadrul Clubului Copiilor si Elevilor) 

- Speologie  

               BISERICI: 

      -     Biserici Ortodoxe: 

• Brad 1-Biserica „Adormirea Maicii Domnului” 

• Brad 2- Biserica „Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena” 

• Brad 3- Biserica „Sfântul Ierarh Nicolae și Sfânta Muceniță Varvara” 

• Biserica din satul Ţărăţel ” Naşterea Domnului” 

• Bisericile din satul Ruda - Brad: Biserica „Pogorârea Sfântului Duh” şi Biserica de piatră 

din Musariu - „Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel”. 

• Biserica din satul Mesteacăn „Hramul Bunavestire” 

• Biserica din satul Valea Bradului „Adormirea Maicii Domnului” 

• Biserica din satul Potingani „Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavril” 

 

- 1 Biserică Romano-Catolică 

- 1 Biserica Greco - Catolică Unită cu Roma 

- 1 Biserică Reformata 

- 1 Casă de Rugăciune Baptistă 

       - 1 Casă de Rugăciune Penticostală 

       - 1 Casă de Rugăciune Adventişti de Ziua a 7-a 

      - 1 Casă de Rugăciune Martorii lui Iehova 

Principalele functiuni economice, capacitati de productie diversificate din sectorul 

secundar, tertiar si din agricultura.  



Capacităţi de producţie în sectorul secundar : industrie uşoară de confecţii, textile, 

încălţăminte.  

Capacităti de producţie în sectorul terţiar : prestări servicii în comerţ, auto, transport, 

sănătate.  

Capacităţi de producţie în agricultură: culturi de cereale în şesurile Crişului, Luncoiului, 

Văii Bradului, fâneţe şi păduri în zonă de deal.(Totalul suprafeţei de pământ = 4.333 ha - arabil 825 

ha, livezi 40 ha, păşuni 1688 ha, păduri 3762  ha - din care 347 ha proprietatea Primăriei (96 ha pe 

teritoriul comunei Vaţa  de Jos).  

Societăţi Comerciale, Asociaţii Comerciale şi persoane fizice care îşi desfăşoară activitatea 

în municipiul Brad, cu profilul ALIMENTAR = 78 - NEALIMENTAR =189.  

Societăţi Comerciale în regim de alimentaţie publică = 58 

Societăţi Comerciale, Asociaţii Familiale şi persoane fizice care desfăşoară activităţi cu 

profilul producţie = 9 

Societăţi Comerciale, Asociaţii Familiale şi persoane fizice care desfăşoară activităţi cu 

profilul prestări servicii = 26 

Societăţi Comerciale, Asociaţii Familiale, persoane fizice care desfăşoară activităţi cu 

profilul cabinete medicale= 17  

Societăţi Comerciale, Asociaţii Familiale, persoane fizice, care desfăşoară activităţi cu profil 

farmaceutic şi tehnofarm = 10  

Servicii publice existente :  

 

               Serviciul Public De Desfacere Han, Piaţă şi Obor Brad, aflat în subordinea Consiliului 

Local al Municipiului Brad . 

 Serviciul de termoficare asigurat de SC TERMICA SA BRAD, societate aflată în 

subordinea Consiliului Local al Municipiului Brad şi oferă servicii de producere, transport, 

distribuţie şi furnizare a agentului termic în sistem centralizat în municipiul Brad ; oferă servicii de 

reparaţii, întreţinere reţele de transport-distribuire agent termic, lucrări de instalaţii pentru 

alimentări cu apă sau agent termic. 

  Serviciul de apa-canal asigurat prin SC APAPROD SA - Punct de lucru Brad, cu sediul în 

municipiul Brad, strada Cuza-Vodă , nr.12. 

 Serviciul de colectare, transport, depozitare şi salubrizare stradală şi a locurilor publice, 

asigurat de SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA TIMIŞOARA- Punct de lucru Brad, cu sediul în 

municipiul Brad, strada Moţilor, nr 24. 

 Serviciul de iluminat public (perspectivă). 

  

CAPITOLUL 6.  PATRIMONIUL PUBLIC ŞI PRIVAT, COMPONENŢA ŞI ÎNTINDEREA 

ACESTUIA 

 

 Potrivit Legii nr.215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare, patrimoniul Municipiului Brad este alcătuit din bunurile mobile şi imobile 

care aparţin domeniului public şi domeniului privat  precum şi din drepturile şi obligaţiile cu 

caracter patrimonial. 

 În calitate de persoană juridică de drept public şi titular al dreptului de proprietate publică şi 

privată, municipiul Brad  exercită, prin Consiliul Local al Municipiului Brad, posesia, folosinţa şi 

dispoziţia asupra bunurilor care alcătuiesc domeniul public şi privat, în limitele şi în condiţiile legii.       

 Bunurile din domeniul public sunt inalienabile, insesizabile şi imprescriptibile, iar cele din 

domeniul privat sunt supuse regimului juridic de drept comun. 



Concesiunea sau închirierea bunurilor din domeniul public, precum şi 

vânzarea,concesionarea şi închirierea bunurilor din domeniul privat al municipiului se fac prin 

licitaţie publică, organizată în condiţiile legii, prin hotărâre a Consiliului Local al Municipiului 

Brad. Prin excepţie, prevăzută de lege, terenurile destinate construirii se pot concesiona, fără 

licitaţie publică, pentru realizarea de obiective de utilitate publică şi pentru extinderea unor 

construcţii pe terenuri alăturate, la cererea  proprietarului construcţiilor. 

            Contractele de concesionare şi închiriere vor cuprinde, cu obligativitate, clauze privind 

exploatarea bunurilor potrivit specificului acestora, fără posibilitatea subconcesionării sau 

subînchirierii, drepturile şi obligaţiile părţilor, termenle de plată a redevenţei ori chiriei, condiţiile 

de încetare a contractelor şi răspunderea contractuală. 

         Bunurile din domeniul public şi privat pot fi date, după caz, în administrarea regiilor 

autonome şi altor instituţii publice de interes local şi, totodată, pot fi date în folosinţă gratuită, pe 

termen limitat, persoanelor juridice fără scop lucrativ care desfăşoară activităţi de binefacere sau de 

utilitate publică ori serviciilor publice, prin hotărâre a Consiliului Local singurul în măsură să 

aprecieze asupra necesităţii şi oportunităţii dării bunurilor în administrare sau folosinţă. 

           Unele bunuri din domeniul privat al municipiului, aflate în administrarea Consiliului Local în 

stare de funcţionare şi care nu mai sunt necesare desfăşurării activităţii proprii, cu excepţia 

clădirilor şi terenurilor, se pot transmite, fără plată, altor instituţii publice la solicitarea ordonatorilor 

de credite a acestor instituţii şi cu aprobarea Primarului Municpiului Brad  în calitate de ordonator 

principal de credite. 

          Bunurile care aparţin unităţii administrativ-teritoriale vor fi supuse inventarierii anuale, în 

termen de 60 de zile de la data depunerii situaţiilor financiare anuale.  

           Creşterea sau diminuarea patrimoniului va fi temeinic justificată pentru fiecare caz, prin note 

explicative anexate la inventar.  

Total suprafaţă = aproximativ 8.000 hectare  

Drumul Naţional 76 -Deva-Brad-Oradea - 7 km 

Drumul Naţional 74 - Brad-Abrud - 5km 

Drumul Comunal 10 - Brad-Valea Brad-Potingani - 10 km 

Drumul Comunal 11 - Brad-Sanatoriu - 3 km 

Drumul Comunal 16- Brad-Musariu - 5 km 

Drumul Comunal Brad-Mesteacăn - 4 km 

Drumuri vicinale 68 km reţea stradală 

Trotuare, zone verzi, parcuri (Tineretului, Central ) 

40 km reţele termice 

Reţea apă potabilă = 66,358 km 

Reţea canalizare = 58,963 km 

 

Fond locuinte TOTAL= 7155 - proprietate de stat = 246 - proprietate privata = 6330 

  

Partide politice si sindicate care îsi desfasoara activitatea în Municipiul Brad:  

Partide politice : 

P. S. D. 

P. R. M. 

P. N. L. 

P. D.  

P. E. R. 

P. N.D. 

P. U. R. 

P. N. T. C. D.  

Sindicate: 

Sindicatul Învatamântului Preuniversitar zona Brad 

Sindicatul Liber SANITAS din cadrul Spitalului Brad 

Sindicatul Independent al Medicilor din cadrul Spitalului Brad 



Sindicatul Salariatilor din cadrul Primariei Municipiului Brad 

Sindicatul Liber medico-sanitar si farmaceutic din Sanatoriul TBC 

 

 

 

 

Rangul unităţii administrativ-teritoriale :  

BRAD - Municipiu de rangul II, gradul III  

Autorităţile administraţiei publice locale, sediul acestora, numărul şi structura politică 

a Consiliului local şi data constituirii acestuia.  

17 consilieri locali în următoarea componenţă politică: 

P. S. D . -  9 consilieri 

P. N. L. -  4 consilieri 

PER- 2 consilieri 

PND- 2 consilieri 

             3 delegaţi săteşti, reprezentanţi ai celor 3 sate aparţinătoare Municipiului Brad din care nu 

sunt aleși consilieri locali și anume: Ruda Brad, Mesteacăn şi Ţărăţel. 

  

                DATA CONSTITUIRII CONSILIULUI LOCAL BRAD – 22 IUNIE 2016.  

 

CAPITOLUL 7. BUGETUL MUNICIPIULUI BRAD 

 
        Bugetul propriu şi bugetele instituţiilor şi serviciilor publice de sub autoritatea consiliului 

local se aprobă prin hotărâre a Consiliului Local al Municipiului Brad. 

        Veniturile şi cheltuielile bugetare sunt aprobate, pe o perioadă de un an, perioadă care 

corespunde exerciţiului bugetar şi se înscriu pe surse de provenienţă şi, respectiv pe categorii de 

cheltuieli grupate după natura economică şi destinaţia acestora. 

         Veniturile proprii sunt formate, în principal, din impozite şi taxe judeţene, cote defalcate din 

impozitul pe venit, sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat, subvenţii primite de la 

bugetul de stat şi alte bugete, precum şi din donaţii şi sponsorizări. 

          Veniturile bugetare nu pot fi afectate direct unei cheltuieli bugetare anume, cu excepţia dona 

ţiilor şi sponsorizărilor, care au stabilite destinaţii distincte. 

          Cheltuielile bugetare au o destinaţie precisă şi limitată şi nu pot fi înscrise în buget şi nu pot fi 

angajate şi efectuate din buget, dacă nu există bază legală pentru cheltuielile respective. Totodată, 

nici o cheltuială din fonduri publice nu poate fi angajată, ordonanţată şi plătită dacă nu este aprobată 

potrivit legii şi nu are prevederi bugetare şi surse de finanţare. 

      Pe parcursul exerciţiului bugetar, Consiliul Local al Municipiului Brad poate aproba 

rectificarea bugetului propriu şi a bugetelor instituţiilor şi serviciilor publice de sub autoritatea sa, la 

termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a legii de rectificare a bugetului de stat, precum şi ca 

urmare a unor propuneri fundamentate ale primarului în calitate de ordonator principal de credite. 

          Consiliul Local al Municipiului Brad poate aproba colaborarea sau asocierea pentru 

realizarea unor lucrări şi servicii publice locale pe bază de convenţii sau contracte de asociere la 

care se prevăd şi sursele de finanţare reprezentând contribuţia fiecărei autorităţi a administraţiei 

publice locale implicate. Convenţiile sau contractele de asociere se încheie de ordonatorii principali 

de credite, în condiţiile mandatelor aprobate de fiecare consiliu implicat în colaborare sau asociere.                    

 Totodată,Consiliul Local al municipiului Brad  poate hotărâ asupra participării cu capital sau 

bunuri, în numele şi în interesul municipiului la constituirea de societăţi comerciale ori la înfiinţarea 

unor servicii de interes public local. 

            Obligaţiile financiare rezultate din colaborare, asociere sau participare potrivit celor sus 



menţionate şi cele rezultate din acorduri de cooperare, înfrăţire, precum şi din aderare la asociaţii 

interne şi internaţionale hotărâte de consiliul local în condiţiile legii, se suportă din bugetul 

municipiului. 

              În bugetul municipiului se înscrie fondul de rezervă bugetară la dispoziţia consiliului local, 

în cotă de până la 5% din totalul cheltuielilor care se utilizează la propunerea primarului pentru 

finanţarea unor cheltuieli urgente sau neprăvăzute apărute în cursul exerciţiului bugetar, pentru 

înlăturarea efectelor unor calamităţi naturale, precum şi pentru acordarea unor ajutoare în situaţii de 

extremă dificultate. 

            Cheltuielile pentru investiţiile publice se cuprind în buget în baza programului de investiţii 

publice aprobat de consiliul local. În situaţia în care, pe parcursul execuţiei bugetare, din motive 

obiective, implementarea unui proiect de investiţii nu se poate realiza conform proiecţiei bugetare, 

primarul poate propune consiliului local, până la data de 31 octombrie, aprobarea redistribuirii 

fondurilor între proiectele înscrise în programul de investiţii. 

             Virările de credite bugetare de la un capitol la un capitol la alt capitol al clasificaţiei 

bugetare se aprobă de consiliul local, iar virările de credite în cadrul aceluiaşi capitol se aprobă de 

primar şi se pot efectua începând cu trimestrul al III-lea al anului bugetar. 

            Primarul în calitate de ordonator principal de credite întocmeşte şi prezintă spre aprobare 

consiliului local până la data de 31 mai al anului următor, contul anual de execuţie a bugetului local. 

            Asupra tuturor operaţiunilor care afectează fondurile publice şi/sau patrimoniul public şi 

privat al municipiului Brad  se exercită controlul financiar preventiv propriu şi auditul public intern, 

conform reglementărilor legale în domeniu. 

             Formarea şi utilizarea fondurilor publice şi contul de execuţie a bugetului municipiului sunt 

supuse controlului Curţii de Conturi. 

            Începând cu anul 1998 au fost acordate consiliilor locale libertăţi, dar şi sarcini privind 

impozitele şi taxele locale, în sensul că acestora le revine sarcina stabilirii, urmăririi şi încasării 

impozitelor şi a taxelor locale. 

            Un aspect negativ este cadrul legislativ naţional instabil, care nu a favorizat dezvoltarea 

economică, ci a dus la restrângerea continuă a bazei de impozitare şi, în acelaşi timp la creşterea 

impozitelor şi taxelor, care au devenit din ce în ce mai greu de suportat de către populaţie şi agenţii 

economici, fapt care a condus la escaladarea fenomenului de evaziune fiscală. 

             Pe lângă aspectele prezentate mai sus, se constată lipsa de experienţă şi de organizare a 

administraţiilor locale, în ceea ce priveşte sistemul de evidenţă şi colectare a impozitelor şi taxelor 

locale, ceea ce conduce la nerealizarea veniturilor bugetelor locale a multor localităţi, în special în 

mediul rural. 

 

CAPITOLUL 8. TITLURI ONORIFICE 

 

Conferirea titlului de "CETĂŢEAN DE ONOARE" AL MUNICIPIULUI BRAD. 

        Titlul de “Cetățean de onoare al municipiului BRAD” reprezintă cea mai înaltă distincție civică 

acordată de Consiliul local al municipiului BRAD.  

 Titlul se acordă după caz, din inițiativa:  

a) primarului,  

b) consilierilor locali,  

 Acordarea titlului nu este condiționată de: a) cetățenie; b) naționalitate; c) vârstă; d) 

domiciliu; e) sex; f) religie; g) apartenența politica;  

 Titlul se acordă dupa caz: a) în timpul vietii celui in cauză; b) post-mortem; Art. 4. Titlul are 

următoarele caracteristici: a) este personal; b) este netransmisibil; c) este un drept al titularului;   

Sunt indreptățite să fie propuse pentru acordarea titlului, categoriile de personalități care se găsesc 

în una din situațiile următoare: a) personalități cu recunoaştere națională sau universală care şi-au 

adus contribuții la dezvoltarea municipiului BRAD si a imaginii acestuia; 

 b) personalități care, prin realizările lor deosebite, au facut cunoscut numele municipiului 



BRAD în țară si străinătate;  

c) persoane care, prin acțiunile lor, au preântâmpinat producerea de evenimente deosebit de 

grave, sau prin sacrificiul suprem au salvat viețile concetățenilor lor, in municipiul BRAD; 

d) persoane care, prin diverse acțiuni, activități sau donații, au determinat o îmbunătățire 

simțitoare a condițiilor de viață a locuitorilor municipiului BRAD ;  

e) unor fosti deținuti politici, sau veterani de război care prin activitatea lor ulterioară au 

contribuit la imaginea pozitivă a municipiului BRAD în lume; 

 f) unor sportivi brădeni, care au obținut rezultate deosebite în competiții sportive naționale 

şi internaționale.  

Incompatibilități  Nu pot primi titlul de cetățean de onoare persoanele care se găsesc în una 

din următoarele situații: a) sunt condamnate prin hotărâre judecătorescă definitivă, pentru 

infracțiuni contra statului, crime împotriva umanitații ;  

 Procedura acordării titlului de cetățean de onoare este următoarea: 

 (1). Documentele cu propunerile se înregistrează la Registratura generală a Primariei 

municipiului BRAD;  

(2). Documentele vor cuprinde cel puțin următoarele înscrisuri:  

a) Curriculum Vitae ; 

 b) Recomandare de la persoane fizice sau juridice care propun acordarea titlului de Cetățean 

de onoare al municipiului BRAD 

. (3). Propunerile se dezbat în plenul Consiliului local al municipiului BRAD, în şedința 

ordinară sau extraordinară; 

 (4). Comisia pentru activități ştiințifice, învățământ, sănătate, cultură, protecție socială şi de 

agrement va întocmi un raport legat de acordarea titlului care va fi citit în plenul şedinței Consiliului 

local al municipiului Brad de către preşedintele comisiei. 

 (5). Înmânarea titlului se va face în cadrul festiv, de regulă cu ocazia desfăşurării diferitelor 

manifestări .  

(6). Conferirea titlului se face de către primarul municipiului BRAD sau înlocuitorul de 

drept al acestuia.  

Metodologia înmânării titlului este următoare: 

 a) Primarul municipiului BRAD prezintă motivele care au stat la baza adoptării hotărârii. 

 b) Primarul municipiului BRAD înmânează diploma de “Cetățean de onoare al municipiului 

BRAD” persoanei nominalizate sau persoanei care o reprezintă;  

c) Cu ocazia acordării titlului de cetățean de onoare se pot acorda şi alte însemne onorifice 

ale oraşului sau alte însemne care să ateste calitatea de cetățean de onoare.  

d) Poate lua cuvântul persoana căruia i s-a acordat diploma sau reprezentantul acesteia; 

Deținătorii  titlului dobândesc urmatoarele drepturi specifice:  

a) dreptul de a participa la toate manifestarile desfaşurate sub patronajul Consiliului Local al 

municipiului BRAD, sau în care acesta este co-organizator; 

 b) dreptul de a participa gratuit la toate manifestările cultural-sportive organizate de 

instituțiile aflate in subordinea Consiliului local al municipiului BRAD; 

 c) alte drepturi stabilite de Consiliul local în conformitate cu legislația în vigoare. 

Drepturile prevazute mai sus încetează în următoarele situații: 

a) decesul titularului;  

b) retragerea titlului.  



 Titlul se retrage în următoarele situații: 

 a) atunci când, ulterior decernării, apar stările de incompatibilitate; 

 b) atunci când persoana laureată produce prejudicii de imagine sau de altă natură 

municipiului BRAD, locuitorilor săi sau țării; 

 Retragerea titlului se face de către Consiliul local al municipiului BRAD, după următoarea 

metodologie: a) este sesizat Consiliul local al municipiului BRAD de către primar sau consilieri 

locali; 

 b) dezbaterea cazului se va face în cadrul comisiilor Consiliului local; 

 c) retragerea titlului se va face prin hotărâre a Consiliului local. 

 d) la şedința Consiliului local, va fi invitat deținătorul titlului, iar dacă va fi prezent, i se va 

acorda cuvântul, la solicitarea sa;  

e) în caz de neparticipare, hotărârea urmează a i se comunica în termen de 15 zile de la 

adoptare;  

f) hotărârea de retragere a titlului de cetățean de onoare va fi făcută publică.  

 Cetățenii de onoare au obligația morală de a promova imaginea municipiului BRAD . 

Informațiile publice referitoare la Cetățenii de Onoare vor fi publicate şi în format electronic pe 

portalul Primariei municipiului BRAD, la rubrica special deschisă ca urmare a acestui regulament. 

Contrasem 

            Vor fi acordate şi titluri de "Cetăţean de onoare" post-mortem, respectându-se aceleaşi 

criterii. Pot fi acordate, de asemenea, "Diplome de excelenţă " şi "Diplome de onoare", anumitor 

persoane care, prin activitatea profesională, dar mai ales extraprofesională, depusă de-a lungul 

anilor, s-au pus în slujba comunităţii locale.  

 

CAPITOLUL 9   CONSULTAREA CETĂŢENILOR  

 

              Cetăţenii Municipiului Brad pot fi consultaţi, în conditiile legii, prin REFERENDUM, 

asupra problemelor de interes deosebit din Municipiul Brad; acesta poate fi organizat în toate satele 

aparţinătoare municipiului sau numai în unele dintre acestea.  

              Referendumul poate fi organizat şi atunci când mandatul primarului încetează înainte de 

termen.  

              Referendumul pentru încetarea mandatului primarului se va organiza ca urmare a cererii 

adresate, în acest sens, prefectului, de către locuitorii municipiului, ca urmare a nesocotirii de către 

acesta a intereselor generale ale colectivităţii locale sau neexercitării atribuţiilor ce îi revin conform 

legii.  

            Organizarea unui asemenea referendum trebuie solicitată în scris de cel putin 25% din 

locuitorii cu drept de vot şi devine valabil daca la urne s-au prezentat cel puţin jumatate plus unu 

dintre aceştia.  

            Veridicitatea cererii şi autenticitatea datelor personale şi semnăturilor celor care l-au iniţiat 

va fi analizată temeinic de către Prefect, în termen de 30 de zile de la primire, dupa care va fi 

transmisă Guvernului propunerea motivată de organizare a referendumului.  

             Guvernul va pronunţa, prin hotărâre, în termen de 30 de zile de la solicitarea Prefectului, 

data organizării referendumului şi o va aduce la cunoştinţa locuitorilor.  

             Cheltuielile necesare desfăşurării oricarui gen de referendum vor fi suportate din bugetul 

local.  

Adunările cetăţeneşti 



 Cetăţenii Municipiului Brad pot fi consultaţi şi prin ADUNĂRI CETĂŢENEȘTI, organizate 

în satele aparţinătoare sau pe străzi şi cartiere.  

            Convocarea şi organizarea adunărilor cetăţeneşti se va face de către primar, la iniţiativa 

acestuia ori a unei treimi din numărul consilierilor în funcţie.  

 Convocarea adunărilor cetăţeneşti se face prin aducere la cunoştinţa publică a scopului, 

datei, orei şi locului unde urmează să se desfăşoare aceasta.  

 Adunarea cetăţenească este valabil constituită în prezenţa majorităţii reprezentanţilor 

familiilor şi va adopta propuneri cu majoritatea celor prezenţi. Propunerile vor fi consemnate într-un 

proces-verbal si vor fi înaintate primarului care le va supune dezbaterii Consiliului local în prima 

şedinţă, în vederea stabilirii modalităţilor concrete de realizare şi ( daca este cazul) de finanţare.  

 Soluţiile adoptate de Consiliul local vor fi aduse la cunoştinţa publică prin grija secretarului.  

 Adunările cetăţeneşti aleg şi delegaţii săteşti, prin adunări la care trebuie să participe câte un 

delegat al fiecărei familii.  

 Adunarea săteasca este convocată şi organizată de primar şi se desfaşoară în prezenţa 

primarului sau a viceprimarului.  

 Delegaţii săteşti vor participa la toate şedinţele Consiliului local, în mod obligatoriu, dar 

votul acestora are caracter consultativ.  

Cooperarea si asocierea  

             Conform Legii nr.215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare, Consiliul local hotăraăște, cooperarea sau asocierea cu persoane juridice 

române sau straine, cu organizatii neguvernamentale si cu alti parteneri sociali, în vederea finantarii 

si realizarii în comun a unor actiuni, lucrari, servicii sau proiecte de interes public local.                       

Consiliul local hotaraste înfratirea orasului cu unitati administrativ-teritoriale similare din alte tari. 

Consiliul local hotaraste, în conditiile legii, cooperarea sau asocierea cu alte autoritati ale 

administratiei publice locale din tara sau strainatate, precum si aderarea la asociatii nationale si 

internationale ale autoritatilor administratiei publice locale, în vederea promovarii unor interese 

comune.  

De asemenea, autoritatile administratiei publice locale si operatorii furnizori / prestatori de 

servicii de administrare a domeniului public si privat, se pot asocia cu terte persoane juridice 

române sau straine, în vederea realizarii si/ sau exploatarii în comun a unor obiective specifice 

infrastructurii edilitar-urbane, cu respectarea prevederilor legale în vigoare, privind asocierea si 

libera concurenta.  

Asocierea, sub orice forma, a operatorilor între ei sau cu terte persoane juridice, se aproba, 

cu avizul Consiliului Concurentei, prin hotarâre de Consiliu Local, care le coordoneaza activitatea, 

indiferent de forma de proprietate, de organizare si de modalitatile de gestiune sub care îsi 

desfasoara activitatea.  

Asocierile se pot realiza în baza unui contract de asociere sau a unei conventii civile, cu sau 

fara constituirea unor noi persoane juridice, respectiv societati comerciale cu capital public si / sau 

mixt.  

NOTA: Municipiul Brad face parte din Asociatia municipiilor din România, care are 

urmatoarele obiective:  

 

• participarea activa la îmbunatatirea cadrului legislativ în conformitate 

cu Constitutia României si Carta Europeana a Autonomiei Locale;  

• consolidarea pozitiei Asociatiei Municipiilor din România ca partener 

de dialog cu Guvernul si Parlamentul României pentru mentinerea 

intereselor autoritatii locale;  

• organizarea de activitati proprii pentru formarea si perfectionarea 

profesionala a alesilor locali, a functionarilor publici si a altor 



categorii de personal din administratia publica locala;  

• promovarea formelor de colaborare si întrajutorare reciproca între 

membrii Asociatiei;  

• crearea de corpuri de specialisti pentru rezolvarea problemelor 

specifice administratiei publice locale;  

• încurajarea participarii societatii civile la solutionarea problemelor 

administratiei publice locale;  

• organizarea de banci de date si informatii în domeniul administratiei 

publice locale; 

 

Municipiul Brad face parte din Agentia de Dezvoltare V - Vest.  

Pe raza municipiului Brad functioneaza urmatoarele ASOCIATII, care implica participarea 

la viata orasului a societatii civile: 

Asociatia PRO Brad 

Asociatia MARIA (femei) 

Asociatia "Tinerilor pentru tehnica si educatie"  

Asociația L&C Consulting 

Asociația ”Intersecția 21” 

Asociația Profesională ”Munții Apuseni” 

Fundația ”Auraria-Barza Brad” 

Asociația ”Brad Mileniul 3” 

Clubul Sportiv  ”Armata Aurul” Brad 

Asociația Speologică SPEOBRAD 

  Atribuirea si schimbarea denumirilor de strazi, piete si obiective de interes public local 

Consiliiul local prin hotarâre, atribuie sau schimba denumiri de strazi, de piete sau alte 

obiective de interes public local. Hotarârile trebuie bine motivate si documentate, iar cheltuielile 

aferente tuturor schimbarilor vor fi suportate din bugetul local, în conformitate cu Ordonanta 

Guvernului României nr. 63/2002 privind atribuirea sau schimbarea de denumiri 
cu modificările și completările ulterioare. 

 

CAPITOLUL 10. ÎNSEMNELE SPECIFICE LOCALITĂŢII 

 

În conformitate cu reperele istorice, geografice şi economice ale municipiului Brad, stema 

acestuia (prezentata grafic în ANEXA 5) se compune dintr-un scut despicat având următoarea 

înfaţişare :  

În primul cartier, pe albastru, este plasata imaginea unui brad natural, reprezentând emblema 

gravata în sigiliul orasului în veacul al XVI-lea (1570).  

În al doilea cartier, având fond roşu, este reprezentată o dendriţă de aur nativ, alături de 

însemnele mineritului, două ciocane încrucişate, plasate la intrarea într-o mină, simbolizând tradiţia 

mineritului, principala ramura industrială a orasului.  

Scutul este timbrat de o coroana murală de argint, formată din cinci turnuri (cremoane).  

Propunerea de stemă a municipiului Brad a fost elaborată cu consultarea specialiştilor, 

supusă dezbaterii locuitorilor orasului şi însuşită prin Hotarârea nr.34/1994 de catre Consiliul local 

Brad.  

Comisia de heraldică a judeţului Hunedoara a considerat ca propunerea de stemă a 



municipiului Brad asigură concordanţă elementelor acesteia cu specificul social-cultural şi tradiţia 

istorică a oraşului, respectând tradiţia heraldică a acestei zone şi legile heraldicii.  

 Legea nr. 141/2015 reglementează condiţiile privind aprobarea, arborarea şi folosirea de 

către unităţile administrativ-teritoriale a steagurilor proprii, ca simbol local, fiecare unitate 

administrativ-teritorială putând supune aprobării  Guvernului steagul propriu şi unic pe baza 

hotărârii autorităţii deliberative. 

Forma şi dimensiunile steagului unităţii administrativ-teritoriale sunt cele stabilite, în 

condiţiile legii, pentru drapelul României iar aprobarea modelului steagurilor unităţilor 

administrativ-teritoriale se face prin hotărâre a Guvernului. 

Pe steagul unităţii administrativ-teritoriale va putea fi reprodusă şi stema unităţii 

administrativ-teritoriale, aprobată conform H.G. nr.1539/2002 privind aprobarea stemei 

municipiului Brad, judeţul Hunedoara, precum şi denumirea acesteia în formatul: municipiu, judeţul 

şi România. 

 Propunerea modelului de steag al Municipiului Brad a fost elaborată cu consultarea 

specialiştilor, supusă dezbaterii publice şi însuşită prin Hotarârea nr. 84/2016 de catre Consiliul 

local  al Municipiului Brad.  

Hotărârea consiliului local privind aprobarea proiectului modelului de steag s-a transmis, 

împreună cu un memoriu justificativ,  Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice. 

Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice transmite documentele primite 

conform alin. (2) Comisiei Naţionale de Heraldică, Genealogie şi Sigilografie a Academiei Române, 

denumită în continuare Comisia Naţională. 

După primirea avizului consultativ al Comisiei Naţionale, Ministerul Dezvoltării Regionale 

şi Administraţiei Publice elaborează proiectul de hotărâre şi îl supune Guvernului spre aprobare. 

După aprobare prin Hotărâre de Guvern, Municipiul Brad va arbora steagul propriu  numai 

la sediile autorităţilor administraţiei publice locale, precum şi la cele ale instituţiilor/serviciilor 

publice de interes local, la intrarea principală, deasupra acesteia, şi numai împreună cu drapelul 

României şi drapelul Uniunii Europene. 

Steagul propriu al Municipiului Brad poate fi folosit şi cu prilejul unor manifestări de interes 

local, precum şi în cadrul acţiunilor protocolare sau festive, în condiţiile prezentei legi. Acesta nu va 

putea depăşi în dimensiuni şi număr de exemplare drapelul României şi drapelul Uniunii Europene 

şi va fi amplasat la acelaşi nivel cu acestea. 

 Municipiul Brad poate arbora şi steagul judeţului, împreună cu steagul propriu, în 

condiţiile prezentei legi. 

Conform Legii nr. 141/2015, drapelele şi steagurile vor fi aşezate conform alin. (5), în  

următoarea ordine: drapelul României, drapelul Uniunii Europene, steagul judeţului şi, după caz, 

steagul propriu al unităţii administrativ-teritoriale. 

 Steagul unităţii administrativ-teritoriale aprobat, drapelul României şi drapelul Uniunii 

Europene sunt arborate în bernă în zilele de doliu naţional, stabilite prin hotărâre a Guvernului. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                          Anexa nr. 1 

PRIMARII BRADULUI 

 
 

- 1934 - 1937 > IOAN BOCAESCU 

- 1938 - 1940 > REMUS GABAR - avocat 

- 1941 - 1943 > MIRCEA TISU 

- 1944 - 1949 > IOAN TISU - muncitor (sofer) 

- 1949 - 1950 > VLAD IOAN - avocat 

- 1950 - 1951 > STUREK LUDOVIC - tehnician 

- 1952 - 1953 > ADAM TRAIAN - muncitor 

- 1954 - 1957 > HUH ILIE - muncitor 

- 1958 - 1959 > SERBAN CORNEL - muncitor 

- 1960 - 1962 > DEAC IOAN - activist PCR 

- 1963 - 1965 > MACIU AZARIE - muncitor 

- 1966 - 1968 > DEAC IOAN - (revine primar) 

- 1969 - 1972 > COSMA IOAN - activist PCR 

- 1973 - 1984 > DINES LOGHIN - activist PCR 

- 1985 - 1989 > (septembrie) VLAD IONEL - activist PCR 

- 1989 - 1989 > (Oct. Nov. Dec.) CARAIMANEANU IOAN - economist - activist PCR. 

- REVOLUTIA ROMÂNA din decembrie 1989 

- 1989 - 1990 > VANCA TIBERIU - avocat, Presedintele CPUN Brad 

- 1990 - 1991 > POSTEUCA FLOREA - ofiter MAPN 

- 1991 - 1992 > CHIS VIRGIL - inginer 

- 1992 - 1996 > MOGA NICOLAE - inginer (primul ales de populatie prin alegeri libere) 

- 1996 - 2000 > BENEA AUREL - prof. Filozofie 

- 2000 - 2004 > FUMURESCU LIVIA - prof. L. Româna  

- 2004 - 2008 > FLORIN CAZACU  

-2008-2012   > FLORIN CAZACU 

- 2012- 2016 > FLORIN CAZACU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXA NR. 2  

CONSILIUL LOCAL ORASENESC BRAD 1992 – 1996 

Primar - Moga Nicolae 

Viceprimar - Socol Ioan Marcel / Costina Mihai 

Secretar - Elena Man 

 

Chis Virgil / Circo Ionel 

Stan Marin / Gancea Avram 

Rosu Flaviu Danila / Lupu Aron Constantin 

Pisc Constantin 

Verdes Grigore 

Costina Mihai / Kiszely Todor Andrei 

Blejan Constantin 

Almasan Vasile 

Bolcu Ovidiu 

Leucian Cristian Serafim 

Circo Aurel Vasile 

Sârbu-Negrea Partenie-Nicolae / Vlad Horea 

Faur Ioan 

Bada Viorel 

Vulturar Viorel 

Minisan Liviu 

Cean Matei Viorel 

Bântu Gheorghe 

Repede Stefan  

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAD 1996 - 2000 

Primar - Benea Aurel  

Viceprimar - Costina Mihai 

Secretar - Epure Agnes  

Costina Mihai / Bolcu Ovidiu 

Almasan Vasile 

Cean Ioan 

Cretu Pavel 

Leucian Cristian Serafim / Socol Ioan Marcel 

Savu Vasile 

Balau Nicolae 

Stan Marin 

Gliga Gheorghe 

Bântu Gheorghe 

Lupu Aron Constantin 

Almasan Ioan 

Ciocan Sorin Ioan 

Circo Ionel / Bocaet Calin Virgil 

Bada Viorel 

David Mihai 

Martis Ionel Iustin 

Todea Florean 

Circo Gheorghe 

 



 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAD 2000 – 2004 

Primar- Livia Fumurescu 

Viceprimar- Socol Ioan Marcel / Circo Aurel Vasile 

Secretar - Epure Agnes 

Consilieri locali 

Cazacu Florin 

Lazea Ioan 

Oana Sorin 

Fruja Ioan Vasile 

Socol Ioan Marcel 

Oprinesc Fabian 

Mures Mihai 

Circo Aurel / Leucian Cristian Serafim 

Balau Nicolae 

Savu Vasile / Csernatoni Ioan 

Gligor Dorin Oliviu 

Gorcea Mihai Liviu 

Gros Dorin 

Bântu Gheorghe 

Zota Alexandru 

Haragus Ioan Mircea 

Costina Ionel Zeno 

Oprean Vasile Dorel 

Lupu Aron Constantin 

Delegati satesti 

Adam Nicolae - Ruda Brad 

Iga Liviu - Taratel 

Oprea Virgil - Valea Brad 

Casalean Mircea - Mesteacan  

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAD 2004 – 2008 

Primar- Florin Cazacu 

Viceprimar- Circo Aurel Vasile 

Secretar - Epure Agnes 

Consilieri locali 

Bălău Nicolae  

Circo Aurel Vasile 

Cobori Gabriela 

Costina Ionel-Zeno 

David Mihai 

Duşan Gheorghe Adrian 

Gligor Dorin Oliviu 

Gorcea Mihaiu Liviu 

Hărăguş Ioan 

Intotero Natalia Elena 

Kiszely Fabius Tiberiu 

Lazăr Felician Marin 



Medrea Aron 

Mureş Mihai 

Oprinesc Fabian 

Radovici Teofil Emilian/Podaru Vasile 

Savu Vasile 

Delegat satesc 

Tomesc Ioan - Valea Brad 

 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAD 2008 – 2012 

Primar- Florin Cazacu 

Viceprimar- Circo Aurel Vasile 

Secretar - Epure Agnes/Galea Mirela 

Consilieri locali 

Bereş Gheorghe Aurel/Manea Iosif 

Circo Aurel Vasile 

Ciur Gheorghe 

Chiş Alexandra 

Costina Ionel Zeno/Suciu Ovidiu 

Duşan Gheorghe Adrian 

Groza Liviu 

Hărăguş Constantin Marin 

Leaha Ştefan Dorel 

Kiszely  Fabius Tiberiu 

Mureş Mihai 

Oprişa Ioan Florin 

Podaru Vasile 

Potecă Vasilică/Radovici Teofil Emilian 

Răpcău Ancuţa Florentina 

Ştefan Bogdan Mihai 

Uibariu Maria Lăcrămioara 

Delegat sătesc  

Tomesc Ioan - Valea Brad 

 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAD 2012 – 2016 

Primar - Florin Cazacu 

Viceprimar - Circo Aurel Vasile 

Secretar - Bora Carmen Irina/David Mihaela 

Consilieri locali 

Adam Ionel Daniel 

Circo Aurel Vasile 

Duşan Gheorghe Adrian/Chiș Alexandra 

Hărăguş Ioan 

Ienci Voicu Daniel/Băda Viorel 

Incău Mircea 

Jurj Ovidiu Nicolae 

Kiszely Fabius Tiberiu/Manea Iosif 

Leaha Ştefan Dorel 

Leucian Cristian Serafim 



Mirică Ioana Camelia 

Mureş Mihai 

Podaru Vasile 

Răpcău Ancuţa Florentina 

Străuţ Florin Ioan 

Suciu Angela 

Ştefan Bogdan Mihai 

Delegati satesti 

Groza Liviu - Ruda Brad 

Hărăguș Marin Constantin - Taratel 

Pistrilă Pavel - Valea Brad 

Simedrea  Iulian/Benea Adrian Marius - Mesteacan 

 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAD 2016 – 2020 

Primar - Florin Cazacu 

Viceprimar - Vasile Podaru 

Secretar - Bora Carmen Irina/David Mihaela 

Consilieri locali 

 Adam Ionel Daniel 

Bârea Vasile 

Beciu Adina 

Circo Ionel 

Curtean Viorel 

David Dorin-Sorin  

Golea Cornelia 

Huieţ Petru Voicu 

Leaha Stefan Dorel 

Mager Claudia 

Manea Iosif 

Miheţ Ancuţa Florentina 

Mureş Mihai 

Oprişa Ioan Florin 

Petruş Adrian 

Podaru Vasile 

Poenaru Vasile 

Delegati satesti 

Groza Liviu - Ruda Brad 

Hărăguș Marin Constantin - Taratel 

Benea Adrian Marius - Mesteacan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexa nr. 3  

DISTINCŢII ŞI DIPLOME ACORDATE DE AUTORITĂŢILE LOCALE 

ALE MUNICIPIULUI BRAD 

 

CETĂŢENI DE ONOARE  

DECLARAŢI ÎN ANUL 1996 

MIRCEA SÂNTIMBREANU 

ION LUNGU 

VLAICU BÂRNA  

 

DECLARAŢI ÎN ANUL 2000 

TEODOR MELEŞCANU 

GEORGE TIMCU 

MIRCEA VAIDA - VOEVOD 

RADU SELEJAN 

MARCEL PETRIŞOR 

EUGEN CRISTIAN MOTRIUC  

DECLARAŢI ÎN ANUL 2002 

PETRU OLOSU 

ROMULUS NEAG 

ILEANA STANA IONESCU 

PS. Episcop Dr. TIMOTEI SEVICIU 

FLORIN TALPEŞ 

DECLARAŢI ÎN ANUL 2003 

DR. STELIAN IVAŞCU 

PROF. IONEL GOLCEA 

ING. TROFIN SIMEDREA 

PR.IOAN BOCĂESCU-POST MORTEM 

PR.ILARION V. FELEA-POST MORTEM 

MARCEL OLINESCU-POST MORTEM 

RADU MOGA MÂNZAT-POST MORTEM 

AV. VLAD V. IOAN-POST MORTEM 

EMIL GIURGIUCA-POST MORTEM 

DECLARAŢI ÎN ANUL 2004: 

DR.ING.VICTOR VAIDA 

ADRIAN NĂSTASE-PRIM MINISTRU AL GUVERNULUI ROMÂNIEI 

MIHAI NICOLAE TĂNĂSESCU- MINISTRU AL FINANŢELOR PUBLICE 

IOAN RADU-SECRETAR DE STAT- PREŞEDINTELE ANRSC BUCUREŞTI 

DECLARAŢI ÎN ANUL 2005: 

ING. FLOREA VALER-CERCETĂTOR ŞTIINŢIFIC 

PROF. UNIVERSITAR DOCTOR-MIHAIL DIACONESCU 

MARIA TUDOR-CÂNTĂREAŢĂ DE MUZICĂ POPULARĂ 

PROF UNIVERSITAR DOCTOR-MUT POESCU DELIA 

 

 



 DECLARAȚI ÎN ANUL 2006: 

MARIOARA MURĂRESCU 

GHEORGHE PÂRCĂLĂBOIU 

ALIN ALEXANDRU POPA 

DECLARAŢI ÎN ANUL 2008: 

ING CIOCAN IOAN- VETERAN DE RĂZBOI 

ADRIAN PĂUNESCU 

MARIA FELICIA MOŞNEANG 

PREAFERICIT PĂRINTE-DR DANIEL CIUBOTEA-PATRIARHUL ROMÂNIEI 

DECLARAŢI ÎN ANUL 2010: 

ING.ADOLF SIEBER-POST-MORTEM 

DECLARAŢI ÎN ANUL 2011: 

MAESTRU RADU BELIGAN 

PROF UNIV. VOLKER WOLLMANN 

DECLARAŢI ÎN ANUL 2012: 

PROF UNIV ING.TOMA PETRE CHIŢULESCU-POST MORTEM 

DECLARAŢI ÎN ANUL 2014: 

DR. ING. AUREL LĂPUȘCĂ –POST – MORTEM 

PREASFINŢITUL PĂRINTE DR. GURIE GEORGIU-EPISCOP AL EPISCOPIEI DEVEI ŞI 

HUNEDOAREI 

DECLARAȚI ÎN ANUL 2016: 

GRIGORIE VERDEȘ 

ÎNALT PREASFINȚIA SA DR. LAURENȚIU STREZA – MITROPOLIT  AL  ARDEALULUI 

DECLARAŢI ÎN ANUL 2017: 

CREȚU VASILE 

 

TITLUL DE MEMBRU DE ONOARE AL  AUTORITĂŢII  LOCALE BRAD 2002  

Ecaterina Andronescu 

Octav Cosmâna 

Romeo Paul Postelnicu 

Ioan Giurescu 

Dan Matei Agaton 

Mihai Marinescu 

Aurelian Serafinceanu 

Mihail Nicolae Rudeanu 

Petru Marginean 

Ioan Rus 

Costel Avram  

 

DIPLOME DE EXCELENTA POST MORTEM  

Georgina Roventa 

Nestor Lupei 

Pandele Oncesc 

Aurel Lapusca 



Ioan Popa 

Viorel Sirca  

DIPLOME DE EXCELENŢĂ 

Conf.univ.dr. Ioan Golcea 

Dr.ing. Kheill Ottmar 

Prof.Dumitru Buzoianu  

Prof. Univ.Dr.Volker Wolmann 

Dunouvion Daniel 

 

DIPLOME DE ONOARE  

Pr. Protopop Ioan Jorza 

Dr. Ionel Zeno Costina 

Dr. Sorin Costina 

Ing. Grigore Verdes 

Ioan Racz 

Col Mircea Tamaslacaru 

Col. Vasile Bârea 

Adrian Maxim  

 

DIPLOME DE FIDELITATE  

Prof.Marioara Murarescu 

Prof.univ.dr. Gheorghe Oprea 

Prof. Gelu Stan 

Pr. Dr. Ioan Octavian Rudeanu 

Prof. Vasile Molodet  

 

DIPLOME DE MERIT  

Prof. Emil Margineanu 

Înv. Ionel Coza 

Nicolae Griogora 

Prof. Maria Simion 

Maria Tudor 

Ioan Matei 

Fanfara Minerilor Barza 

Lidia Benea 

Lenuta Evsei  

DIPLOME OMAGIALE  

Dr.Ioan Octavian Rudeanu 

Prof. Valeria Stoian 

Prof Maria Razba 

Prof. Ionel Golcea 

Dorina Nistora 

Ioan Curtean de Hondol  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

  
                                                                                                                        Contrasemnează 

                                           
 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                                 SECRETAR 

                               Viorel Curtean                                                                                   Mihaela David 

 

 

 

 

 

 
 


