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AVIZAT
SECRETAR
Mihaela David

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea proiectului modelului de steag al Municipiului Brad

Consiliul Local al Municipiului Brad, judeţul Hunedoara;
Având în vedere EXPUNEREA DE MOTIVE nr. 75/210/07.06.2016 a Primarului Municipiului
Brad prin care se propune aprobarea proiectului modelului de steag al Municipiului Brad;
În conformitate cu prevederile Legii nr. 141/2015 privind aprobarea şi folosirea de către unităţile
administrativ – teritoriale a steagurilor proprii;
În temeiul prevederilor art. 36 alin. 2 lit. e, art. 36 alin. 7 şi art. 45 alin. 1 din Legea
administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art.
11 alin. 4 din Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, actualizată, precum şi ale Legii nr.
52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică,
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art. 1. – Se aprobă proiectul modelului de steag al Municipiului Brad, conform Anexei care
face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2. – Se împuterniceşte Primarul Municipiului Brad pentru a face demersurile legale necesare
obţinerii modelului steagului Municipiului Brad prin Hotărâre aprobată de Guvernul României.
Art. 3. – Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuterniceşte Biroul pentru
Administrarea Domeniului Public şi Privat.
Art. 4. – Prezenta hotărâre poate fi atacată, conform procedurii şi termenelor prevăzute de Legea
nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, actualizată.
Art. 5. – Prezenta se comunică:
- Instituţiei Prefectului – Judeţul Hunedoara;
- Primarului Municipiului Brad;
- Biroului pentru Administrarea Domeniului Public şi Privat.
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PRIMAR
Nr. 75/210/07.06.2016
EXPUNERE DE MOTIVE
privind aprobarea proiectului modelului de steag al Municipiului Brad

Legea nr. 141/2015 reglementează condiţiile privind aprobarea, arborarea şi folosirea de către
unităţile administrativ-teritoriale a steagurilor proprii, ca simbol local,fiecare unitate administrativteritorială 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 administrativteritoriale, aprobată conform H.G. nr.1539/2002 privind aprobarea stemei municipiului Brad, judeţul
Hunedoara, precum şi denumirea acesteia în formatul: municipiu, judeţul şi România.
Proiectul modelului de steag al Municipiului Brad va fi supus dezbaterii publice şi consultării
locuitorilor, în vederea stabilirii variantei reprezentative.
Hotărârea consiliului local privind aprobarea proiectului modelului de steag se transmite,
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.
În contextul celor de mai sus propun plenului Consiliului Local Brad dezbaterea proiectului de
hotărâre în forma prezentată.
În susţinerea propunerii mele invoc prevederile art. 36 alin. 2 lit. e, art. 36 alin. 7 şi art. 45 alin. 1
din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, ale art. 11 alin. 4 din Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, actualizată, precum
şi ale Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică.
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ANEXA
DESCRIEREA SI SEMNIFICATIILE
elementelor însumate ale steagului municipiului Brad, judetul Hunedoara

Fondul GALBEN al Steagului Municipiului Brad, împreună cu franjurile galbene pe contur,
reprezintă culoarea strălucitoare a aurului – bogăţia predominantă a subsolului Munţilor Metaliferi din
Carpaţii Occidentali (Apuseni). Există izvoare istorice care atestă documentar extracţia şi valorificarea
aurului încă din antichitate, respectiv secolul al VII-lea î.e.n.(scrierile lui Herodot) iar perioada antică
înfloritoare a activităţii aurifere, consemnată în istoria locală este aceea a ocupaţiei Daciei de către
Imperiul Roman, în urma celor două războaie de cotropire, daco-romane din anii 101-102 şi 105-106
e.n., până în anul 273 e.n., de retragere a romanilor din Dacia.
Mineritul aurifer de la Brad a durat din timpurile străvechi menţionate până în anul 2006, când
această activitate bimilenară a fost sistată, fără, însă, ca rezervele geologice de aur şi argint să fie
epuizate, rămânând o comoară vie şi reprezentativă a Municipiului Brad.
Descrierea stemei
Stema municipiului Brad, potrivit anexei nr. 1 la hotãrâre, se compune dintr-un scut despicat,
având urmãtoarea înfãtisare:
În primul cartier, pe albastru, este un brad natural, reprezentând emblema gravatã în sigiliul
municipiului în veacul al XVI-lea (1570).
În al doilea cartier, având fond rosu, este reprezentatã o dendritã de aur nativ, alãturi de însemnele
mineritului, douã ciocane încrucisate plasate la intrarea într-o minã, simbolizând traditia mineritului,
principala ramurã industrialã a municipiului.
Scutul este timbrat de o coroanã muralã de argint, formatã din 5 turnuri crenelate.
Semnificatia elementelor însumate
Bradul a fost în secolul al XVI-lea vechea emblemã sigilarã a municipiului Brad.
Dendrita reprezintã bogãtia zãcãmintelor din zonã.
Ciocanele încrucisate si intrarea în minã relevã ponderea activitãtii miniere în economia localitãtii.
Coroana muralã, cu 5 turnuri crenelate, semn specific centrelor urbane, atestã faptul cã asezarea
este municipiu.
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MEMORIU JUSTIFICATIV
Bradul este menţionat ca centru administrativ în anul 1600, la trecerea lui Mihai
Viteazul spre Praga, după înfrângerea de la Mirăslău.
În anul 1784, Bradul devine centru al luptei ţăranilor asupriţi conduşi de Horia,
Cloşca şi Crişan.
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 comună 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.
Întrucât Legea nr. 141/2015 privind aprobarea şi folosirea de către de către unităţile
administrativ – teritoriale a steagurile proprii, permite posibilitatea deţinerii şi arborării,
pe teritoriul Municipiului Brad, alături de drapelul României şi cel al Uniunii Europene a
unui steag unic şi reprezentativ este necesară aprobarea proiectului modelului de steag al
Municipiului Brad.
Forma şi dimensiunile steagului Municipiului Brad sunt cele stabilite în condiţiile
legii, pentru drapelul României.
Propun pentru modelul de steag al Municipiului Brad următoarea variantă:
În partea superioară central pe fond de culoare galbenă se regăseşte denumirea
Unităţii Administrativ Teritorială Brad cu fonturi de culoare albastră iar în partea centrală
la mijloc este amplasată stema Municipiului Brad.
Steagul Municipiului Brad va avea o singură culoare: GALBEN.
Fondul GALBEN al Steagului Municipiului Brad reprezintă culoarea strălucitoare
a aurului – bogăţia predominantă a subsolului Munţilor Metaliferi din Carpaţii
Occidentali (Apuseni).
Există izvoare istorice care atestă documentar extracţia şi valorificarea aurului încă
din antichitate, respectiv secolul al VII-lea î.e.n.(scrierile lui Herodot) iar perioada antică
înfloritoare a activităţii aurifere, consemnată în istoria locală este aceea a ocupaţiei

Daciei de către Imperiul Roman, în urma celor două războaie de cotropire, daco-romane
din anii 101-102 şi 105-106 e.n., până în anul 273 e.n., de retragere a romanilor din
Dacia.
Mineritul aurifer de la Brad a durat din timpurile străvechi menţionate până în anul
2006, când această activitate bimilenară a fost sistată, fără, însă, ca rezervele geologice de
aur şi argint să fie epuizate, rămânând o comoară vie şi reprezentativă a Municipiului
Brad.
Stema municipiului Brad, potrivit anexei nr. 1 la H.G. nr. 1539/2002, se compune
dintr-un scut despicat, având următoarea înfăţişare:
În primul cartier, pe albastru, este un brad natural, reprezentând emblema gravată
în sigiliul municipiului în veacul al XVI-lea (1570).
În al doilea cartier, având fond roşu, este reprezentată o dendrită de aur nativ,
alături de însemnele mineritului, două ciocane încrucişate plasate la intrarea într-o mină,
simbolizând tradiţia mineritului, principala ramură industrială a municipiului.
Scutul este timbrat de o coroană murală de argint, formată din 5 turnuri crenelate.
Semnificaţia elementelor însumate Bradul a fost în secolul al XVI-lea vechea
emblemă sigilară a municipiului Brad.
Dendrita reprezintă bogăţia zăcămintelor din zonă.
Ciocanele încrucişate şi intrarea în mină relevă ponderea activităţii miniere în
economia localităţii.
Coroana murală, cu 5 turnuri crenelate, semn specific centrelor urbane, atestă
faptul că aşezarea este municipiu.
Toate aceste calităţi caracterizează locuitorii Municipiului Brad.
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