
        R O M Â N I A                                                                   

      JUDEŢUL HUNEDOARA                                                                                                   

    MUNICIPIUL BRAD                                                 

    CONSILIUL LOCAL                                                         

 

H O T Ă R Â R E A  NR. 123/2018 

privind  aprobarea proiectului modelului de steag al Municipiului Brad, județul Hunedoara  

 

Consiliul Local al Municipiului Brad, judeţul Hunedoara;       

 Având în vedere PROIECTUL DE HOTĂRÂRE nr. 112/210/21.08.2018 și EXPUNEREA DE 

MOTIVE nr. 111/211/21.08.2018 a Primarului Municipiului Brad prin care se propune aprobarea 

proiectului modelului de steag al Municipiului Brad, județul Hunedoara;  

Ținând cont de raportul  compartimentului  de specialitate nr. 124/229/14.09.2018, respectiv al  

Compartimentului Juridic din aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Brad; 

Având în vedere rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Brad, 

respectiv: raportul nr. 109/266/24.09.2018 al comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea 

ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor; 

Ținând cont de adresa MDRAP nr. 53198/MDRAP/05.06.2018 înregistrată la Primăria 

Municipiului Brad sub nr. 16464/21.06.2018; 

În conformitate cu prevederile art.1 art. 2 şi art. 3 din Legea nr. 141/2015 privind aprobarea şi 

folosirea de către unităţile administrativ – teritoriale a steagurilor proprii; 

În temeiul prevederilor art. 36 alin. 1, art. 36 alin. 9 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, județul Hunedoara, 

conform Anexei nr. 1  care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 2. – Descrierea și semnificațiile elementelor însumate ale modelului steagului Municipiului 

Brad, județul Hunedoara se regăsesc în Anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 3. – Se împuterniceşte Primarul Municipiului Brad pentru a face demersurile legale necesare 

obţinerii modelului steagului Municipiului Brad prin Hotărâre aprobată de Guvernul României. 

Art. 4. – Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuterniceşte Biroul pentru 

Administrarea Domeniului Public şi Privat din aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Brad. 

Art. 5. – La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Consiliului Local nr. 

84/2016, completată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 168/2017. 

Art.  6. – Prezenta hotărâre poate fi atacată, conform procedurii şi termenelor prevăzute de Legea 

nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, actualizată. 

       Art.   7. – Prezenta se comunică:  

 - Instituţiei Prefectului – Judeţul  Hunedoara;  

 - Primarului Municipiului Brad; 

            - Secretarului Municipiului Brad;  

 - Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice; 

 - Biroului pentru Administrarea Domeniului Public şi Privat.  

 

Brad, 27.09.2018 

                                                                                                                   Contrasemnează 

             PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                                       SECRETAR 

                      MANEA IOSIF                                                          CARMEN – IRINA BORA 

 

 
cvorumul necesar: 9 

sistemul de vot: deschis 

număr voturi obținute: 16 voturi “pentru” 

 



 

Anexa nr. 2  la H.C.L. nr. 123/2018 
 

 

DESCRIEREA ȘI SEMNIFICAȚIILE  

elementelor însumate ale modelului steagului  

municipiului Brad, județul Hunedoara 

 

 Descrierea steagului: 

 Potrivit anexei nr. 1, modelul steagului municipiului Brad este de formă 

dreptunghiulară, cu laturile proporționale de 2/3, de culoare galben satinat cu reflexe aurii. 

 În partea superioară, central, se regăsește denumirea unității administrativ-teritoriale 

Brad inserată cu fonturi mari de culoare neagră, iar în partea centrală, la mijloc, se află 

amplasată stema municipiului Brad. 

 Ambele fețe ale steagului, avers și revers, sunt identice. 

 Steagul se fixează pe hampă în partea stângă, pe lățime. 

 

 Semnificațiile elementelor și ale culorilor steagului: 

 

 Descrierea stemei: 

 Stema municipiului Brad, imagine, descriere și semnificații a fost  aprobată prin H.G. 

nr. 1539/2002 și publicată în Monitorul Oficial nr. 36/23.01.2003. 

  Potrivit anexei nr. 1 la hotărâre, stema se compune dintr-un scut despicat, având 

următoarea înfățișare: 

  - în primul cartier, pe albastru, se află un brad natural, reprezentând emblema 

gravată în sigiliul municipiului în veacul al XVI – lea (1570); 

  - în al doilea cartier, având fond roșu, este reprezentată o dendrită de aur nativ, 

alături de însemnele mineritului, principala ramură industrială a municipiului; 

  - scutul este timbrat de o coroană murală de argint, formată din 5 turnuri 

crenelate. 

 

 Semnificațiile elementelor însumate: 

 Bradul a fost în secolul al XVI – lea vechea emblemă sigilară a municipiului Brad. 

 Dendrita reprezintă bogăția zăcămintelor din zonă. 

 Ciocanele încrucișate și intrarea în mină relevă ponderea activității miniere în 

economia localității. 

 Coroana murală, cu 5 turnuri crenelate, semn specific centrelor urbane, atestă faptul 

că așezarea este municipiu. 

 

 Semnificația culorii steagului: 

 Culoarea galben reprezintă culoarea aurului, bogăția predominantă a subsolului 

Munților Metaliferi din Carpații Occidentali (Apuseni).  

 Materialul textil folosit este galben satinat cu reflexe aurii pentru a încadra mai bine 

cromatic stema și pentru a sugera existența zăcămintelor de aur din zonă. 
                                                                                                                

                                                                                                               Contrasemnează 

             PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                                       SECRETAR 

                      MANEA IOSIF                                                                CARMEN – IRINA BORA 

 


