
     Anexa  la H.C.L. nr. 65/2020 

 

  STATUTUL MUNICIPIULUI BRAD  
(conform Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările și completările ulterioare) 
 

 

     CUPRINS 

 

 

Cap. I. - REŞEDINŢA ŞI ÎNSEMNELE SPECIFICE ALE MUNICIPIULUI BRAD 

ŞI MODALITĂŢILE DE UTILIZARE A ACESTORA, CONFORM 

PREVEDERILOR LEGALE; 

 

Cap. II. -  AUTORITĂŢILE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE LOCALE, SEDIUL 

ACESTORA, DATE PRIVIND CONSTITUIREA ŞI ORGANIZAREA 

AUTORITĂŢILOR ADMINISTRAŢIEI PUBLICE LOCALE; 

 

Cap. III. -  ÎNTINDEREA ŞI DELIMITAREA TERITORIALĂ A MUNICIPIULUI 

BRAD, LOCALITĂŢILE COMPONENTE, AMPLASAREA ACESTORA, 

PREZENTAREA GRAFICĂ ŞI DESCRIPTIVĂ, DISTANŢA DINTRE 

LOCALITĂŢILE COMPONENTE, RANGUL MUNICIPIULUI BRAD, 

STABILIT POTRIVIT PREVEDERILOR LEGISLAŢIEI PRIVIND 

AMENAJAREA TERITORIULUI NAŢIONAL; 

 

Cap. IV. - DATE PRIVIND ÎNFIINŢAREA MUNICIPIULUI BRAD, PRIMA 

ATESTARE DOCUMENTARĂ, EVOLUŢIA ISTORICĂ; 

 

Cap. V. - CRITERIILE POTRIVIT CĂRORA SE POATE CONFERI ŞI 

RETRAGE PERSOANELOR FIZICE ROMÂNE SAU STRĂINE CALITATEA 

DE CETĂŢEAN DE ONOARE PENTRU MUNICIPIUL BRAD; 

 

Cap. VI. - COMPONENŢA ŞI STRUCTURA POPULAŢIEI MUNICIPIULUI 

BRAD, DEFALCATE INCLUSIV PE LOCALITĂŢI COMPONENTE;  

 

Cap. VII. - CĂILE DE COMUNICAŢIE EXISTENTE ŞI CATEGORIA 

ACESTORA; 

 

Cap. VIII. - DATE PRIVITOARE LA PRINCIPALELE INSTITUŢII DIN 

DOMENIUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, CULTURII, SĂNĂTĂŢII, 

ASISTENŢEI SOCIALE, PRESEI, RADIOULUI, TELEVIZIUNII ŞI ALTELE 

ASEMENEA; 



 Cap. IX. - PRINCIPALELE FUNCŢIUNI ECONOMICE, CAPACITĂŢI DE 

PRODUCŢIE DIVERSIFICATE DIN SECTORUL SECUNDAR ŞI TERŢIAR, 

PRECUM ŞI DIN AGRICULTURĂ; 

 

Cap. X. - SERVICIILE PUBLICE EXISTENTE LA NIVELUL MUNICIPIULUI 

BRAD; 

 

Cap. XI. - INFORMAŢII PRIVIND BUNURILE DIN PATRIMONIUL 

MUNICIPIULUI BRAD; 

 

Cap. XII. - INFORMAŢII RELEVANTE PRIVIND SOCIETATEA CIVILĂ, 

RESPECTIV PARTIDELE POLITICE, SINDICATELE, CULTELE ŞI 

ORGANIZAŢIILE NONGUVERNAMENTALE CARE ÎŞI DESFĂŞOARĂ 

ACTIVITATEA ÎN MUNICIPIUL BRAD; 

 

Cap. XIII. - MODUL DE COOPERARE SAU ASOCIERE, DUPĂ CAZ, CU 

PERSOANE JURIDICE DE DREPT PUBLIC SAU DE DREPT PRIVAT 

ROMÂNE SAU STRĂINE; 

 

Cap. XIV. - PROCEDURA PRIVIND ATRIBUIREA ŞI SCHIMBAREA 

DENUMIRILOR DE STRĂZI, PIEŢE ŞI DE OBIECTIVE DE INTERES PUBLIC 

LOCAL; 

 

Cap. XV. - MODALITĂŢI DE CONSULTARE A POPULAŢIEI MUNICIPIULUI 

BRAD PENTRU PROBLEME DE INTERES LOCAL SAU JUDEŢEAN, DUPĂ 

CAZ; 

 

Cap. XVI. - PROCEDURA PRIVIND ACORDAREA TITLULUI ŞI 

CERTIFICATULUI DE FIU/FIICĂ AL/A MUNICIPIULUI BRAD, ORI CEA 

PRIVIND ACORDAREA TITLULUI DE CETĂŢEAN DE ONOARE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPITOLUL I. - REŞEDINŢA ŞI ÎNSEMNELE SPECIFICE ALE MUNICIPIULUI BRAD ŞI 

MODALITĂŢILE DE UTILIZARE A ACESTORA, CONFORM  

PREVEDERILOR LEGALE 

 

MUNICIPIUL BRAD, cu sediul în municipiul Brad, strada Independenței, nr. 2, județul 

Hunedoara, 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. Primarul stă în judecată în calitate de 

reprezentant legal al Municipiului Brad, pentru apărarea drepturilor şi intereselor legitime ale acestuia, 

şi nu în nume personal. Atribuţia de reprezentare în justiţie poate fi exercitată în numele primarului de 

către consilierul juridic din aparatul de specialitate ori de către un avocat angajat în condiţiile legii. 

Cheltuielile de judecată sau, după caz, despăgubirile stabilite pe baza hotărârilor judecătoreşti 

definitive se suportă/se fac venit de la/la bugetul local al Municipiului Brad. Cheltuielile de judecată 

cuprind toate sumele cheltuite din bugetul local. 

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.  

 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 municipiului Brad sunt cele stabilite, în condiţiile legii, pentru 

drapelul României iar aprobarea modelului steagului este făcută prin hotărâre a Guvernului. 

Pe steagul municipiului Brad este 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: municipiul, 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 a transmis documentele primite,  

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 a elaborat  proiectul de hotărâre şi l-a  supus  Guvernului spre aprobare. 

După aprobarea Hotărârii  de Guvern nr. 695/2019 privind aprobarea modelului steagului 

municipiului Brad, județul Hunedoara, Municipiul Brad a arborat  steagul propriu  la sediul autorităţii 

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 legii. 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 

legii. 

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 municipiului Brad aprobat prin hotărâre de Guvern, drapelul României şi drapelul 

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

 



CAPITOLUL II. -  AUTORITĂŢILE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE LOCALE, SEDIUL 

ACESTORA, DATE PRIVIND CONSTITUIREA ŞI ORGANIZAREA  

AUTORITĂŢILOR ADMINISTRAŢIEI PUBLICE LOCALE 

            

 Autorităţile administraţiei publice prin care se realizează autonomia locală sunt reprezentate de 

Consiliul Local, ca autoritate deliberativă şi de către Primar, ca autoritate executivă, ambele cu sediul în 

municipiul Brad, strada Independenţei, nr. 2, județul Hunedoara,  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 al Municipiului Brad 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 de specialitate: 

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 structura prevăzută în configuraţia politică a Consiliul Local al Municipiului Brad din anexa 

nr. 2 la prezentul Statut. 

 

 

          CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAD - autoritatea deliberativă – cu sediul în 

municipiul Brad, strada Independenţei, nr. 2, județul Hunedoara. 

           Conform Ordonanţei de Urgenţă nr. 57/2019 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările și completările ulterioare: 

           Constituirea Consiliului Local 

                 Consiliul local se compune din consilieri locali aleşi în condiţiile stabilite de legea pentru 

alegerea autorităţilor administraţiei publice locale. 

               Numărul membrilor Consiliului Local se stabileşte prin ordin al prefectului, în funcţie de 

numărul locuitorilor municipiului, conform populaţiei raportate, în funcţie de domiciliu, de Institutul 

Național de Statistică la data de 1 ianuarie a anului în care se organizează alegerile.  Astfel, Consiliul 

Local al Municipiului Brad are un număr de 17 de consilieri locali. 

           Consiliul local se constituie în cel mult 60 de zile de la data desfăşurării alegerilor autorităţilor 

administraţiei publice locale. Anterior constituirii consiliului local, mandatele consilierilor locali 

declaraţi aleşi sunt validate în termen de cel mult 25 de zile de la data desfăşurării alegerilor pentru 

autorităţile administraţiei publice locale de judecătoria în a cărei rază teritorială se află circumscripţia 

electorală pentru care au avut loc alegeri, în procedură necontencioasă, prin încheiere pronunţată în 

camera de consiliu, fără a fi aplicabilă procedura de regularizare a cererii. 

              Încheierea judecătoriei privind validarea sau, după caz, invalidarea mandatelor consilierilor 

locali cuprinde numele consilierilor locali ale căror mandate au fost validate şi se comunică de îndată 

prefectului şi secretarului general al unităţii administrativ-teritoriale. În prima zi lucrătoare ulterioară 

comunicării încheierii, secretarul general al unităţii administrativ-teritoriale informează consilierii locali 

declaraţi aleşi cu privire la validarea mandatelor lor, supleanţii acestora cu privire la invalidarea 

mandatelor consilierilor locali declaraţi aleşi şi partidele politice sau organizaţiile cetăţenilor aparţinând 

minorităţilor naţionale. Încheierea judecătoriei prin care sunt invalidate mandatele este comunicată şi 

respectivilor consilieri locali declaraţi aleşi. În termen de 3 zile de la comunicare, cei interesaţi pot 

formula apel împotriva încheierii judecătoriei de validare sau invalidare a mandatelor. Apelul se 



soluţionează de tribunalul în a cărui circumscripţie se află judecătoria care a pronunţat încheierea în 

termen de 5 zile de la depunerea apelului, în procedură necontencioasă, fără a fi aplicabilă procedura de 
regularizare a cererii, hotărârea fiind definitivă. Hotărârea se comunică de îndată de la pronunţare prefectului, 

secretarului general al unităţii administrativ-teritoriale şi consilierului local declarat ales. 

            Pronunţarea încheierii judecătoriei, respectiv pronunţarea hotărârii tribunalului se poate amâna, o 

singură dată, cel mult 24 de ore, iar termenul pentru motivarea încheierii, respectiv a hotărârii este de cel 

mult 48 de ore de la pronunţare. 

            Consilierul local declarat ales poate renunţa la mandat în cel mult 10 zile de la data desfăşurării 

alegerilor, situaţie în care comunică, în acelaşi termen, sub semnătură, decizia sa secretarului general al 

unităţii administrativ-teritoriale. Secretarul general al unităţii administrativ-teritoriale transmite 

judecătoriei în a cărei rază teritorială se află circumscripţia electorală pentru care au avut loc alegeri şi 

prefectului declaraţiile semnate de consilierii locali declaraţi aleşi. 

          Prefectul convoacă consilierii locali pentru şedinţa privind ceremonia de constituire a consiliului 

local în cel mult 5 zile de la comunicarea încheierii judecătoriei ori a comunicării hotărârii tribunalului, 

după caz, în situaţia în care numărul mandatelor de consilier local, validate, este mai mare decât primul 

număr natural strict mai mare decât jumătate din numărul membrilor consiliului local stabilit. 

            Prefectul îi comunică secretarului general al unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale data şi 

ora stabilite pentru şedinţa privind ceremonia de constituire a Consiliului Local, la care participă 

prefectul, subprefectul sau un reprezentant al instituţiei prefectului desemnat prin ordin de către prefect. 

Secretarul general al unităţii administrativ-teritoriale comunică consilierilor locali ale căror mandate au 

fost validate data şi ora şedinţei privind ceremonia de constituire convocată de prefect, care are loc la 

sediul consiliului local. 

             Şedinţa pentru ceremonia de constituire este condusă de cel mai în vârstă consilier local al cărui 

mandat a fost validat, ajutat de doi dintre cei mai tineri consilieri locali ale căror mandate au fost 

validate. 

            Consilierii locali ale căror mandate au fost validate depun jurământul în cadrul şedinţei privind 

ceremonia de constituire a consiliului local. În cazul în care numărul consilierilor locali care au depus 

jurământul este mai mic decât primul număr natural strict mai mare decât jumătate din 

numărulmembrilor consiliului local stabilit potrivit dispoziţiilor legale, prefectul convoacă consilierii 

localipentru o a doua şedinţă privind ceremonia de constituire în termen de 20 de zile de la data primei 

şedinţe. 

              În cadrul celei de a doua şedinţe pot depune jurământul consilierii locali validaţi care au 

absentat de la prima şedinţă şi supleanţii ale căror mandate au fost validate şi consilierii locali validaţi 

care nu au fost convocaţi la prima şedinţă de constituire a consiliului local. Consilierul local declarat 

ales care nu a putut depune jurământul, ca urmare a absenţei pentru motive temeinice, poate depune 

jurământul în cadrul primei şedinţe a consiliului local. Sunt considerate motive temeinice spitalizarea 

sau imobilizarea la pat, dovedită prin certificat medical, ori situaţii precum deplasarea în străinătate în 

interes de serviciu,evenimente de forţă majoră, cum ar fi inundaţii sau alte catastrofe care au împiedicat 

deplasarea, deces în familie ori alte situaţii similare. Consilierul local al cărui mandat a fost validat care 

nu depune jurământulnici în cea de a doua şedinţă privind ceremonia de constituire sau care refuză să 

depună jurământul esteconsiderat demisionat de drept. 

              Locurile consilierilor locali declaraţi aleşi ale căror mandate nu au fost validate sau care sunt 

consideraţi demisionaţi de drept şi care nu pot fi completate cu supleanţi se declară vacante prin ordin 

alprefectului în termen de 5 zile de la prima şedinţă ordinară a consiliului local. 

               Consiliul local este legal constituit dacă numărul consilierilor locali care au depus 

jurământuleste mai mare decât primul număr natural strict mai mare decât jumătate din numărul 

membrilor consiliului local, stabilit conform legii. 

              Data constituirii consiliului local este considerată data desfăşurării primei şedinţe privind 

ceremonia de constituire a consiliului local, respectiv a celei de a doua, după caz. În termen de 3 zile de 

la data constituirii consiliului local, prefectul emite un ordin privind constatarea îndeplinirii 

condiţiilorlegale de constituire a consiliului local, care se comunică secretarului general al unităţii 

administrativteritoriale şi se aduce la cunoştinţă publică. 

               În situaţia în care consiliul local nu este legal constituit, în termen de 3 zile de la împlinirea 

termenului legal, prefectul emite un ordin privind constatarea neîndeplinirii condiţiilor legale de 

constituire a consiliului local, în care se menţionează motivele neconstituirii acestuia. Ordinul 

prefectului prevede, dacă este cazul, şi situaţiile în care este necesară validarea mandatelor supleanţilor. 



               Ordinul prefectului care cuprinde situaţiile în care este necesară validarea mandatelor 

supleanţilor se comunică judecătoriei în a cărei rază teritorială se află circumscripţia electorală pentru 

care au avut loc alegeri, partidelor politice şi organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale 

care au propus candidaţi şi secretarului general al unităţii administrativ-teritoriale. 

                 După declararea ca legal constituit, consiliul local alege dintre membrii săi, în termenul stabilit 

prin regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului local, un preşedinte de şedinţă, pe o perioadă 

de cel mult 3 luni, care conduce şedinţele consiliului şi semnează hotărârile adoptate de 

acesta.Preşedintele de şedinţă se alege prin vot deschis cu majoritate simplă. 

 

           C. Atribuţiile Consiliului Local 

            Consiliul local 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 ale administraţiei publice locale 

sau centrale. 

 

            Consiliul local exercită următoarele categorii de atribuţii: 

a) atribuţii privind unitatea administrativ-teritorială, organizarea proprie, precum şi organizarea şi 

funcţionarea aparatului de specialitate al primarului, ale instituţiilor publice de interes local şi ale 

societăţilor şi regiilor autonome de interes local; 

b) atribuţii privind dezvoltarea economico-socială şi de mediu a comunei, oraşului sau municipiului; 

c) atribuţii privind administrarea domeniului public şi privat al comunei, oraşului sau municipiului; 

d) atribuţii privind gestionarea serviciilor de interes local; 

e) atribuţii privind cooperarea interinstituţională pe plan intern şi extern. 

  În exercitarea atribuţiilor prevăzute la lit. a), consiliul local: 

a) aprobă statutul comunei, oraşului sau municipiului, precum şi regulamentul de organizare şi 

funcţionare a consiliului local; 

b) alege viceprimarul/viceprimarii, din rândul consilierilor locali, la propunerea primarului sau a 

consilierilor locali, în condiţiile art. 152 alin. (2); 

c) aprobă, în condiţiile legii, la propunerea primarului, înfiinţarea, organizarea şi statul de funcţii ale 

aparatului de specialitate al primarului, ale instituţiilor publice de interes local, înfiinţarea de societăţi de 

interes local, reorganizarea şi statul de funcţii ale regiilor autonome de interes local, precum şi 

înfiinţarea, reorganizarea sau desfiinţarea de societăţi de interes local şi statul de funcţii al acestora; 

d) exercită, în numele unităţii administrativ-teritoriale, toate drepturile şi obligaţiile corespunzătoare 

participaţiilor deţinute la societăţi sau regii autonome, în condiţiile legii; 

e) hotărăşte înfiinţarea sau reorganizarea de instituţii, servicii publice, societăţi şi regii autonome, în 

condiţiile legii. 

  În exercitarea atribuţiilor prevăzute la lit. b), consiliu local: 

a) aprobă, la propunerea primarului, bugetul unităţii administrativteritoriale, virările de credite, modul 

de utilizare a rezervei bugetare şi contul de încheiere a exerciţiului bugetar; 

b) aprobă, la propunerea primarului, contractarea şi/sau garantarea împrumuturilor, precum şi 

contractarea de datorie publică locală prin emisiuni de titluri de valoare, în numele unităţii 

administrativ-teritoriale, în condiţiile legii; 

c) stabileşte şi aprobă impozitele şi taxele locale, în condiţiile legii; 

d) aprobă, la propunerea primarului, documentaţiile tehnico economice pentru lucrările de investiţii de 

interes local, în condiţiile legii; 

e) aprobă strategiile privind dezvoltarea economică, socială şi de mediu a unităţii administrativ-

teritoriale; 

f) asigură un mediu favorabil înfiinţării şi/sau dezvoltării afacerilor, inclusiv prin valorificarea 

patrimoniului existent, precum şi prin realizarea de noi investiţii care să contribuie la îndeplinirea 

programelor de dezvoltare economică regională şi locală; 

g) asigură realizarea lucrărilor şi ia măsurile necesare implementării şi conformării cu prevederile 

angajamentelor asumate de România în calitate de stat membru al Uniunii Europene în domeniul 

protecţiei mediului şi gospodăririi apelor pentru serviciile furnizate cetăţenilor. 

 Dacă bugetul unităţii administrativ-teritoriale nu poate fi adoptat după două şedinţe consecutive, 

care au loc la un interval de cel mult 7 zile, activitatea se desfăşoară pe baza bugetului anului precedent 

până la adoptarea noului buget, dar nu mai târziu de 45 de zile de la data publicării legii bugetului de 

stat în Monitorul Oficial al României, Partea I. 



  În exercitarea atribuţiilor prevăzute la lit. c), consiliul local: 

a) hotărăşte darea în administrare, concesionarea, închirierea sau darea în folosinţă gratuită a bunurilor 

proprietate publică a comunei, oraşului sau municipiului, după caz, precum şi a serviciilor publice de 

interes local, în condiţiile legii; 

b) hotărăşte vânzarea, darea în administrare, concesionarea, darea în folosinţă gratuită sau închirierea 

bunurilor proprietate privată a comunei, oraşului sau municipiului, după caz, în condiţiile legii; 

c) avizează sau aprobă, în condiţiile legii, documentaţiile de amenajare a teritoriului şi urbanism ale 

localităţilor; 

d) atribuie sau schimbă, în condiţiile legii, denumiri de străzi, pieţe şi obiective de interes public local. 

             În exercitarea atribuţiilor prevăzute la lit.d), consiliul local asigură, potrivit competenţei sale şi 

în condiţiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes local privind: 

a) educaţia; 

b) serviciile sociale pentru protecţia copilului, a persoanelor cu handicap, a persoanelor vârstnice, a 

familiei şi a altor persoane sau grupuri aflate în nevoie socială; 

c) sănătatea; 

d) cultura; 

e) tineretul; 

f) sportul; 

g) ordinea publică; 

h) situaţiile de urgenţă; 

i) protecţia şi refacerea mediului; 

j) conservarea, restaurarea şi punerea în valoare a monumentelor istorice şi de arhitectură, a parcurilor, 

grădinilor publice şi rezervaţiilor naturale; 

k) dezvoltarea urbană; 

l) evidenţa persoanelor; 

m) podurile şi drumurile publice; 

n) serviciile comunitare de utilităţi publice de interes local; 

o) serviciile de urgenţă de tip salvamont, salvamar şi de prim ajutor; 

p) activităţile de administraţie social-comunitară; 

q) locuinţele sociale şi celelalte unităţi locative aflate în proprietatea unităţii administrativ-teritoriale sau 

în administrarea sa; 

r) punerea în valoare, în interesul comunităţii locale, a resurselor naturale de pe raza unităţii 

administrativ-teritoriale; 

s) alte servicii publice de interes local stabilite prin lege. 

 În exercitarea atribuţiilor prevăzute la lit.d), consiliul local: 

a) sprijină, în condiţiile legii, activitatea cultelor religioase; 

b) aprobă construirea locuinţelor sociale, criteriile pentru repartizarea locuinţelor sociale şi a utilităţilor 

locative aflate în proprietatea sau în administrarea sa. 

             În exercitarea atribuţiilor prevăzute la lit. e), consiliul local: 

a) hotărăşte, în condiţiile legii, cooperarea sau asocierea cu persoane juridice române sau străine, în 

vederea finanţării şi realizării în comun a unor acţiuni, lucrări, servicii sau proiecte de interes public 

local; 

b) hotărăşte, în condiţiile legii, înfrăţirea comunei, oraşului sau municipiului cu unităţi administrativ-

teritoriale din alte ţări; 

c) hotărăşte, în condiţiile legii, cooperarea sau asocierea cu alte unităţi administrativ-teritoriale din ţară 

sau din străinătate, precum şi aderarea la asociaţii naţionale şi internaţionale ale autorităţilor 

administraţiei publice locale, în vederea promovării unor interese comune. 

             În exercitarea atribuţiilor prevăzute la lit. a), b) şi d), consiliul local: 

a) poate asigura, în tot sau în parte, cu acordul titularului dreptului de proprietate sau al celui de 

administrare, lucrările şi fondurile necesare pentru reabilitarea, dotarea şi funcţionarea clădirilor în care 

îşi desfăşoară activitatea autorităţi sau instituţii publice a căror activitate prezintă un interes local. 

Bunurile achiziţionate pentru dotări rămân în proprietatea unităţii administrativ-teritoriale; 

b) poate asigura, în tot sau în parte, cu acordul instituţiei sau autorităţii publice titulare a dreptului de 

proprietate sau de administrare, lucrări de amenajare, dotare şi întreţinere a clădirilor sau terenurilor 

aflate în proprietatea publică sau privată a statului, în scopul creşterii nivelului de atractivitate turistică a 

unităţii administrativ-teritoriale, cu condiţia ca, prin acordul exprimat, titularul dreptului să permită 



accesul publicului în spaţiile astfel îmbunătăţite pe o perioadă de minimum 5 ani. Bunurile achiziţionate 

pentru dotări rămân în proprietatea unităţii administrativ-teritoriale. 

  Pentru realizarea atribuţiilor prevăzute la alin. (2) consiliul local poate solicita informări şi 

rapoarte de la primar, viceprimar şi de la conducătorii organismelor prestatoare de servicii publice şi de 

utilitate publică de interes local. 

  Consiliul local hotărăşte acordarea unor sporuri şi a altor facilităţi, potrivit legii, personalului 

angajat în cadrul aparatului de specialitate al primarului şi serviciilor publice de interes local. 

             Consiliul local poate conferi persoanelor fizice române sau străine cu merite deosebite titlul de 

cetăţean de onoare al comunei, oraşului sau municipiului, în baza unui regulament propriu. Prin acest 

regulament se stabilesc şi condiţiile retragerii titlului conferit. 

 Consiliul local îndeplineşte orice alte atribuţii, în toate domeniile de interes local, cu excepţia 

celor date în mod expres în competenţa altor autorităţi publice. 

 Consiliul local îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite prin lege. 

   

  D. Tipurile de şedinţe ale consiliului local 

     Consiliul local se întruneşte în şedinţe ordinare, cel puţin o dată pe lună, la convocarea 

primarului. 

      Consiliul local se poate întruni şi în şedinţe extraordinare la convocarea: 

a) primarului; 

b) a cel puţin unei treimi din numărul consilierilor locali în funcţie; 

c) primarului, ca urmare a solicitării prefectului, în condiţiile prevăzute la art. 257 alin. 

(2) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.  

 

    E. Adoptarea hotărârilor consiliului local 

             În exercitarea atribuţiilor ce îi revin, consiliul local adoptă hotărâri, cu majoritate absolută sau 

simplă, după caz. 

 Prin excepţie de la prevederile anterioare, hotărârile privind dobândirea sau înstrăinarea 

dreptului de proprietate în cazul bunurilor imobile se adoptă de consiliul local cu majoritatea calificată 

definită la art. 5 lit. d) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 

completările ulterioare, de două treimi din numărul consilierilor locali în funcţie. 

 Se adoptă cu majoritatea absolută prevăzută la art. 5 lit. cc) din O.U.G. nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare a consilierilor locali în funcţie 

următoarele hotărâri ale consiliului local: 

a) hotărârile privind bugetul local; 

b) hotărârile privind contractarea de împrumuturi, în condiţiile legii; 

c) hotărârile prin care se stabilesc impozite şi taxe locale; 

d) hotărârile privind participarea la programe de dezvoltare judeţeană, regională, zonală 

sau de cooperare transfrontalieră; 

e) hotărârile privind organizarea şi dezvoltarea urbanistică a localităţilor şi amenajarea 

teritoriului; 

f) hotărârile privind asocierea sau cooperarea cu alte autorităţi publice, cu persoane 

juridice române sau străine; 

g) hotărârile privind administrarea patrimoniului; 

h) hotărârile privind exercitarea atribuţiilor prevăzute la art. 92 din O.U.G. nr. 57/2019 

privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

i) alte hotărâri necesare bunei funcţionări a consiliului local, stabilite prin legi speciale 

sau regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului local. 

  Votul consilierilor locali este individual şi poate fi deschis sau secret 

 Votul deschis se exprimă prin oricare din următoarele modalităţi: 

                       a) prin ridicarea mâinii; 

                       b) prin apel nominal, efectuat de preşedintele de şedinţă; 

                       c) electronic. 

 Consiliul local poate stabili ca unele hotărâri să fie luate prin vot secret. Hotărârile cu caracter 

individual cu privire la persoane sunt luate întotdeauna prin vot secret, cu excepţiile prevăzute de lege. 

 Pentru exercitarea votului secret se folosesc buletine de vot. 

 Redactarea buletinelor de vot trebuie să fie fără echivoc. Pentru exprimarea opţiunii se folosesc, 



de regulă, cuvintele da sau nu. 

 Buletinele de vot se introduc într-o urnă. La numărarea voturilor nu se iau în calcul buletinele de 

vot pe care nu a fost exprimată opţiunea consilierului local sau au fost folosite ambele cuvinte (da sau 

nu). 

 Abţinerile se numără la voturile împotrivă. 

 Dacă pe parcursul desfăşurării şedinţei nu este întrunită majoritatea legală necesară pentru 

adoptarea proiectului de hotărâre, preşedintele de şedinţă amână votarea până la întrunirea acesteia. 

 Dacă în urma dezbaterilor din şedinţa consiliului local se impun modificări de fond în conţinutul 

proiectului de hotărâre, la propunerea primarului, a secretarului sau a consilierilor locali şi cu acordul 

majorităţii consilierilor locali prezenţi, preşedintele de şedinţă retransmite proiectul de hotărâre, în 

vederea reexaminării de către iniţiator şi de către compartimentele de specialitate. 

 Proiectele de hotărâri respinse de consiliul local nu pot fi readuse în dezbaterea acestuia în 

cursul aceleiaşi şedinţe. 

 

Numărul şi structura politică a Consiliului Local al Municipiului Brad şi data constituirii 

acestuia.  

17 consilieri locali în următoarea componenţă politică: 

P. S.D. -  9 consilieri 

P. N.L. -  4 consilieri 

P.E.R.   - 2 consilieri 

P.N.D.- 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.  

          PRIMARUL MUNICIPIULUI BRAD - autoritatea executivă – cu sediul în municipiul Brad, 

strada Independenţei, nr. 2, județul Hunedoara. 

           Conform Ordonanţei de Urgenţă nr. 57/2019 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările și completările ulterioare: 

Primarul Municipiului Brad  este ales prin votul direct al cetăţenilor Bradului, o dată la patru ani. 

Validarea sa în funcţie se face cu respectarea prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 

57/2019 privind Codul administrativ,  cu modificările și completările ulterioare. 

            Funcţia de primar şi funcţia de viceprimar sunt funcţii de demnitate publică. 

            Mandatul primarului declarat ales este validat în termen de 20 de zile de la data desfăşurării 

alegerilor de către judecătoria în a cărei rază teritorială se află circumscripţia electorală pentru care au 

avut loc alegeri, în procedură necontencioasă. Validarea se realizează la judecătorie, după depunerea 

raportului detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale, potrivit legii privind finanţarea partidelor 

politice şi a campaniilor electorale, prin încheiere pronunţată în camera de consiliu, fără a fi aplicabilă 

procedura de regularizare a cererii. 

            Invalidarea alegerii primarului se poate pronunţa în cazul în care se constată, potrivit legii 

privind alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, încălcarea condiţiilor de eligibilitate sau dacă 

alegerea acestuia s-a făcut prin fraudă electorală. 

             Încheierea judecătoriei privind validarea sau, după caz, invalidarea alegerii primarului se 

comunică de îndată prefectului şi secretarului general al unităţii administrativ-teritoriale, care are 

obligaţia aducerii la cunoştinţă publică prin afişarea acesteia la sediul unităţii/subdiviziunii 

administrativteritoriale, în termen de cel mult 24 de ore de la comunicare. 

În termen de 2 zile de la aducerea la cunoştinţă publică, cei interesaţi pot formula apel împotriva 

încheierii judecătoriei de validare sau invalidare a alegerii primarului la tribunal. Apelul se soluţionează 

de tribunal în termen de 5 zile de la sesizare, hotărârea fiind definitivă. Hotărârea se comunică de îndată 

prefectului, secretarului general al unităţii administrativ-teritoriale, primarului declarat ales şi se aduce 

la cunoştinţă publică. 

         Pronunţarea încheierii judecătoriei, respectiv pronunţarea hotărârii tribunalului se poate amâna, o 

singură dată, cel mult 24 de ore, iar termenul pentru motivarea încheierii, respectiv a hotărârii este de cel 

mult 48 de ore de la pronunţare. 

            Rezultatul validării sau invalidării alegerii primarului se prezintă în prima şedinţă privind 

ceremonia de constituire sau, după caz, într-o şedinţă extraordinară a consiliului local. 



            În caz de invalidare a alegerii primarului, Guvernul, la propunerea autorităţilor cu atribuţii în 

organizarea alegerilor locale, pe baza solicitării prefectului, stabileşte data alegerilor. Acestea se 

organizează în termen de maximum 90 de zile de la data invalidării sau, după caz, de la data rămânerii 

definitive a hotărârii judecătoreşti, în condiţiile legii. 

            Primarul depune jurământul în prima şedinţă privind ceremonia de constituire a consiliului local 

sau în faţa judecătorului delegat, în camera de consiliu, în cazul în care prima şedinţă privind ceremonia 

de constituire a consiliului local nu are loc în termen de 60 de zile de la data alegerilor.                   

 Primarul care refuză să depună jurământul este considerat demisionat de drept. 

            După depunerea jurământului, primarul intră în exerciţiul de drept al mandatului. 

 

          Rolul Primarului 

             Primarul asigură respectarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor, a 

prevederilor Constituţiei, precum şi punerea în aplicare a legilor, a decretelor Preşedintelui 

României, a ordonanţelor şi hotărârilor Guvernului, a hotărârilor consiliului local. Primarul dispune 

măsurile necesare şi acordă sprijin pentru aplicarea ordinelor şi instrucţiunilor cu caracter normativ ale 

miniştrilor, ale celorlalţi conducători ai autorităţilor administraţiei publice centrale, ale prefectului, a 

dispoziţiilor preşedintelui consiliului judeţean, precum şi a hotărârilor consiliului judeţean, în condiţiile 

legii.  

  Pentru punerea în aplicare a activităţilor date în competenţa sa prin actele prevăzute în cele de 

mai sus, primarul are în subordine un aparat de specialitate. 

Aparatul de specialitate al primarului este structurat pe compartimente funcţionale încadrate cu 

funcţionari publici şi personal contractual. 

Primarul conduce instituţiile publice de interes local, precum şi serviciile publice de 

interes local. 

 Primarul participă la şedinţele consiliului local şi are dreptul să îşi exprime punctul de 

vedere asupra tuturor problemelor înscrise pe ordinea de zi, precum şi de a formula 

amendamente de fond sau de formă asupra oricăror proiecte de hotărâri, inclusiv ale altor 

iniţiatori. Punctul de vedere al primarului se consemnează, în mod obligatoriu, în procesulverbal al 

şedinţei. 

             Primarul, în calitatea sa de autoritate publică executivă a administraţiei publice locale, 

reprezintă unitatea administrativ-teritorială în relaţiile cu alte autorităţi publice, cu persoanele fizice sau 

juridice române şi străine, precum şi în justiţie. 

 

       Atribuţiile primarului: 

 

               Primarul îndeplineşte următoarele categorii principale de atribuţii: 

a) atribuţii exercitate în calitate de reprezentant al statului, în condiţiile legii; 

b) atribuţii referitoare la relaţia cu consiliul local; 

c) atribuţii referitoare la bugetul local al unităţii administrativ-teritoriale; 

d) atribuţii privind serviciile publice asigurate cetăţenilor, de interes local; 

e)alte atribuţii stabilite prin lege. 

 

a) atribuţii exercitate în calitate de reprezentant al statului, în condiţiile legii: 

a.1.) - îndeplineşte funcţia de ofiţer de stare civilă şi de autoritate tutelară şi asigură 

funcţionarea serviciilor publice locale de profil; 

a.2.) - îndeplineşte atribuţii privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor, referendumului 

şi a recensământului; 

a.3.) - îndeplineşte alte atribuţii stabilite prin lege. 

 

b) atribuţii referitoare la relaţia cu consiliul local: 

            b.1.) - prezintă consiliului local, în primul trimestru al anului, un raport anual privind 

starea economică, socială şi de mediu a unităţii administrativ-teritoriale, care se publică pe pagina de 

internet a unităţii administrativ-teritoriale în condiţiile legii; 

            b.2.) - participă la şedinţele consiliului local şi dispune măsurile necesare pentru 

pregătirea şi desfăşurarea în bune condiţii a acestora; 

b.3.) - prezintă, la solicitarea consiliului local, alte rapoarte şi informări; 



            b.4.) - elaborează, în urma consultărilor publice, proiectele de strategii privind starea 

economică, socială şi de mediu a unităţii administrativ-teritoriale, le publică pe site-ul unităţii 

administrativteritoriale. 

 

c) atribuţii referitoare la bugetul local al unităţii administrativ-teritoriale: 

c.1.) - exercită funcţia de ordonator principal de credite; 

             c.2.) - întocmeşte proiectul bugetului unităţii administrativ-teritoriale şi contul de 

încheiere a exerciţiului bugetar şi le supune spre aprobare consiliului local, în condiţiile şi la termenele 

prevăzute de lege; 

 c.3.) - prezintă consiliului local informări periodice privind execuţia bugetară, în 

condiţiile legii; 

c.4.) - iniţiază, în condiţiile legii, negocieri pentru contractarea de împrumuturi şi 

emiterea de titluri de 

valoare în numele unităţii administrativ-teritoriale; 

c.5.) - verifică, prin compartimentele de specialitate, corecta înregistrare fiscală a 

contribuabililor la organul fiscal teritorial, atât a sediului social principal, cât şi a sediului secundar. 

 

d) atribuţii privind serviciile publice asigurate cetăţenilor, de interes local: 

d.1.) - coordonează realizarea serviciilor publice de interes local, prin intermediul 

aparatului de specialitate sau prin intermediul organismelor prestatoare de servicii publice şi de utilitate 

publică de interes local; 

d.2.) - ia măsuri pentru prevenirea şi, după caz, gestionarea situaţiilor de urgenţă; 

d.3.) - ia măsuri pentru organizarea executării şi executarea în concret a activităţilor din 

domeniile prevăzute de lege; 

d.4.) - ia măsuri pentru asigurarea inventarierii, evidenţei statistice, inspecţiei şi 

controlului furnizării serviciilor publice de interes local prevăzute de lege, precum şi a bunurilor din 

patrimoniul public şi privat al unităţii administrativ-teritoriale; 

d.5.) - numeşte, sancţionează şi dispune suspendarea, modificarea şi încetarea raporturilor 

de serviciu sau, după caz, a raporturilor de muncă, în condiţiile legii, pentru personalul din cadrul 

aparatului de specialitate, precum şi pentru conducătorii instituţiilor şi serviciilor publice de interes 

local; 

d.6.) - asigură elaborarea planurilor urbanistice prevăzute de lege, le supune aprobării 

consiliului local şi acţionează pentru respectarea prevederilor acestora; 

d.7.) - emite avizele, acordurile şi autorizaţiile date în competenţa sa prin lege şi alte acte 

normative, ulterior verificării şi certificării de către compartimentele de specialitate din punctul de 

vedere al regularităţii, legalităţii şi de îndeplinire a cerinţelor tehnice; 

d.8.) - asigură realizarea lucrărilor şi ia măsurile necesare conformării cu prevederile 

angajamentelor asumate în procesul de integrare europeană în domeniul protecţiei mediului şi 

gospodăririi apelor pentru serviciile furnizate cetăţenilor. 

e) alte atribuţii stabilite prin lege. 

 

           Atribuţiile primarului în calitate de reprezentant al statului 

 

             În exercitarea atribuţiilor de autoritate tutelară şi de ofiţer de stare civilă, a sarcinilor ce îi revin 

din actele normative privitoare la recensământ, la organizarea şi desfăşurarea alegerilor, la luarea 

măsurilor de protecţie civilă, precum şi a altor atribuţii stabilite prin lege, primarul acţionează şi ca 

reprezentant al statului în comuna, în oraşul sau în municipiul în care a fost ales. 

        În această calitate, primarul poate solicita prefectului, în condiţiile legii, sprijinul conducătorilor 

serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe de specialitate ale administraţiei 

publice centrale din unităţile administrativ - teritoriale, dacă sarcinilece îi revin nu pot fi rezolvate prin 

aparatul de specialitate. 

              Delegarea atribuţiilor Primarului Municipiului Brad 

 

              Primarul poate delega, prin dispoziţie, atribuţiile ce îi sunt conferite de lege şi alte acte 

normative viceprimarului, secretarului general al unităţii/subdiviziunii administrativteritoriale, 

conducătorilor compartimentelor funcţionale sau personalului din aparatul de specialitate, 



administratorului public, precum şi conducătorilor instituţiilor şi serviciilor publice de interes local, în 

funcţie de competenţele ce le revin în domeniile respective. 

Dispoziţia de delegare trebuie să prevadă perioada, atribuţiile delegate şi limitele 

exercitării atribuţiilor delegate, sub sancţiunea nulităţii. Dispoziţia de delegare nu poate avea 

ca obiect toate atribuţiile prevăzute de lege în sarcina primarului. Delegarea de atribuţii se face numai cu 

informarea prealabilă a persoanei căreia i se deleagă atribuţiile. 

Persoana căreia i-au fost delegate atribuţii în condiţiile arătate mai sus exercită pe perioada 

delegării atribuţiile funcţiei pe care o deţine, precum şi atribuţiile delegate; este interzisă subdelegarea 

atribuţiilor. 

Persoana căreia i-au fost delegate atribuţii în condiţiile arătate mai sus răspunde civil, 

administrativ sau penal, după caz, pentru faptele săvârşite cu încălcarea legii în exercitarea acestor 

atribuţii. 

   

         Potrivit Anexei nr 4.3 la Legea nr. 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. 

 

CAPITOLUL III. -  ÎNTINDEREA ŞI DELIMITAREA TERITORIALĂ A MUNICIPIULUI 

BRAD, LOCALITĂŢILE COMPONENTE, AMPLASAREA ACESTORA, PREZENTAREA 

GRAFICĂ ŞI DESCRIPTIVĂ, DISTANŢA DINTRE LOCALITĂŢILE  

COMPONENTE, RANGUL MUNICIPIULUI BRAD, STABILIT 

 POTRIVIT PREVEDERILOR LEGISLAŢIEI PRIVIND 

 AMENAJAREA TERITORIULUI NAŢIONAL 

 

 MUNICIPIUL BRAD este situat în judeţul Hunedoara,  în depresiunea omonimă, la poalele de 

nord ale Munţilor Metaliferi şi la cele de sud ale Munţilor Bihor, pe cursul superior al Crişului Alb. Este 

format din localitatea componentă Brad (reşedinţă) şi din satele aparținătoare: Valea Bradului 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. 

               Întinderea teritoriului administrativ  

Suprafaţa totală este de 7.976 hectare, din care 1.257 ha în intravilan și 6.719 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; 

Numărul 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.  

            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.  

          Localitatea, fiind situată în estul municipiului Brad, în șesul 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.  

            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 2000 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. 

           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 COLECTIVITĂȚII:  

         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 

agricultura si legumicultura.  

 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.  

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

             Vegetația 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.  

Rangul unităţii administrativ-teritoriale :  

MUNICIPIUL BRAD - municipiu de rangul II, gradul III . 

 

CAPITOLUL IV. - DATE PRIVIND ÎNFIINŢAREA MUNICIPIULUI BRAD,  

PRIMA ATESTARE DOCUMENTARĂ, EVOLUŢIA ISTORICĂ 

 

            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 și slavi.  

           După migrația popoarelor, comunitatea a trăit sub conducerea unor jupâni aleși 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 anul 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 Mirăslau.  

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

(În anul 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 data de 1 aprilie 1927 Bradul devine comuna urbană (oraş) - în care funcţionau toate 

instituţiile de drept ale statului.  

            La data de 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 Brad, fost sediu  al Societăţii Mica, monument istoric, cu sediul în Brad, strada 

Independenţei, nr. 7. 

          Muzeul Aurului din Brad  situat pe 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. 

         Monumentul “NOI DACII” amplasat pe Bulevardul Republicii în municipiul Brad (sculptor Ioan 

Vasile Grama , 2006). 

          Statuia „Monumentul Latinității”( Lupa Capitolina) amplasat pe Bulevardul Republicii 

(sculptor Ioan Vasile Grama , 2004). 

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

lui Crișan din curtea Liceului Teoretic „ Avram Iancu”  Brad, de pe strada Liceului, nr.16, județul 

Hunedoara. 

          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. 

          Galeria de mină ”Treptele Romane”  sec. II-III,  Epoca romană,  situată în satul Ruda-Brad. 

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

Radu din Târgul Lăpuş, Maramureş). 

           Statuia „Avram Iancu”, situată în Parcul de pe strada Libertății, sculptată în anul 1983 de Naun 

Cocescu. 

           Statuia „Avram Iancu”, situată în Parcul din apropierea Gării CFR Brad. 

           Troița situată în satul Mesteacăn, sculptată în anul 1784. 

            Troița ”Eroii Revolutiei din 1989”, situată pe strada Republicii din municipiul Brad, sculptată 

în anul 1990 de Feier Traian. 

           Obelisc ”Fântâna Minerilor”, situat în intersecția străzii Vînătorilor cu strada Decebal.                    

           Tun Model 1942 M, situat în municipiul Brad, în Piața Tricolorului. 

            Locomotivă de abur cu cale normală amplasată în patrimoniul cultural național, adusă din 

depoul de locomotive Petroșani. Aceasta este amplasată pe strada Avram Iancu, la intersecția cu strada 

Ion Creangă, pe o porțiune rămasă din linia ferată Brad – Deva.     

 

 

CAPITOLUL V. - CRITERIILE POTRIVIT CĂRORA SE POATE CONFERI ŞI RETRAGE 

PERSOANELOR FIZICE ROMÂNE SAU STRĂINE CALITATEA 

 DE CETĂŢEAN DE ONOARE PENTRU MUNICIPIUL BRAD 

 

Pentru acordarea titlului de "Cetăţean de Onoare" s-au stabilit, prin regulament,  următoarele 

categorii de criterii: 

1. Criteriul relevanţei domeniului în care performează; 

 2. Criteriul performanţei; 

 3. Criteriul reprezentării comunităţii locale; 

 4. Criteriul avantajului/avantajelor comunităţii locale. 

Consiliul Local al Municipiului Brad poate reevalua anual categoriile de criterii şi/sau limitele 

punctajului ce se poate acorda fiecărui criteriu sau poate propune alte criterii relevante şi punctajul 

acestora. 

Titlul de "Cetăţean de Onoare" se retrage în situaţia în care deţinătorii titlului au produs 

prejudicii de imagine sau de altă natură Municipiului Brad sau cetăţenilor acestuia. 

 

 

 

 



 

CAPITOLUL VI. - COMPONENŢA ŞI STRUCTURA POPULAŢIEI MUNICIPIULUI BRAD, 

DEFALCATE INCLUSIV PE LOCALITĂŢI COMPONENTE 

 

 

În anul 2019  = 15.504 LOCUITORI, din care 12.430 în Brad, constituiţi în 5.147 familii. 

Proportia populaţiei pe vârste: 

0 - 18 ani < 14 % 

18 - 50 ani <47% 

50 - 65 ani <24 %  

Naşteri – 2019 =108 

Decese – 2019=137 

Componenţa etnică - 2019:  

români < 13.365 

maghiari – < 123, rromi - 197 

germani < 20 

alţii - < 88  

 

Religia: 2019 

 

ortodoxă < 13.102 

romano - catolică < 149 

greco - catolică < 76 

penticostali < 140 

reformați < 90 

baptiști < 73 

 

Populația activă : 2019 

 

 < angajată – 28,09 % - TOTAL = 4.356 

< şomeră – 2,12 % - TOTAL = 329 

Ocupația locuitorilor municipiului Brad și satelor aparținătoare (an de referință 2016) : 

Număr mediu salariați în industrie = 965 

Număr mediu salariați în agricultură = 92 

Număr mediu salariați în industria extractivă = 30 

Număr mediu salariați în industria prelucrătoare = 1.500 

Număr mediu salariați în energia electrică și termică, gaze, apă = 180 

Număr mediu salariați în construcții = 600 

Număr mediu salariați în comerț = 7.510  

Număr mediu salariați în transporturi, poștă, comunicații = 720 

Număr mediu salariați în activități financiare, bancare, de asigurare = 80 

Număr mediu salariați în administrația publică = 130 

Număr mediu salariați în învățământ = 185 

Număr mediu salariați în sănătate și asistență socială = 480 

 

  Localitatea de reşedinţă: B R A D  

 

            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; 

Numărul total de locuitori în satele componente: 2.000 

 



           1. SATUL VALEA  BRADULUI -   

Număr locuitori - 695  

Număr gospodării -  278 

2. SATUL  ŢĂRĂŢEL  

             Număr de locuitori : 644 

             Numar gospodării : 234 

            3. SATUL  RUDA –BRAD  (MUSARIU)  

              Numar de locuitori -181 

              Numar gospodării - 71  

            4. SATUL  MESTEACĂN 

              Numar locuitori : 526 

              Numar gospodării : 204 

       

CAPITOLUL VII.  CĂILE DE COMUNICAŢIE EXISTENTE 

 ŞI CATEGORIA ACESTORA 

 

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

Drumul Naţional 74 ( Brad - Abrud)  

Reţea de 9,5 km lungime pentru transportul transportul public local pe raza Municipiului Brad, prin  

firmă specializată, SC Lomir Clean SRL. 

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

Oradea, Timişoara.  

Cale ferata îngustă Brad - Gurabarza/ S. C. Calea Ferată Îngustă SRL 

Cale ferată normală Brad – Arad 

Lungime totală străzi =74,46 km 

Întindere spaţii verzi = 240.505 mp cu 1758 pomi 

Total suprafaţă teren = 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 – 10,5 km 

Drumul Comunal 11 - Brad-Sanatoriu – 2,645 km 

Drumul Comunal 16- Brad-Musariu – 5,5 km 

Drumul Comunal 170 B Brad-Mesteacăn -5,7 km 

Drumuri vicinale 73,54 km 

Trotuare, zone verzi, parcuri: 

- Parcul Tineretului situat în municipiul Brad, strada Moților, nr. 1-suprafață construită 563 mp, 

suprafață de teren – 13.437 mp; 

 - Parcul Central situat în municipiul Brad, strada Republicii - suprafață teren 4.773 mp; 

 - Parcul „Orașul Nou” situat pe strada Libertății - suprafața totală 2.320 mp; 

 - Parcul din Micro 1 situat în municipiul Brad, strada Dacilor - suprafața totală 4.600 mp; 

 - Parcul din Micro 1 situat în municipiul Brad, strada Victoriei - suprafața totală 2.000 mp; 

 - Parcări amenajate în municipiul Brad – 14.220 mp. 

 

31,869 km reţele termice, din care 10,267 km - agent primar și 21,602 km - agent secundar; 

 Reţea apă potabilă = 66,358 km, din care 13,31 km rețea transport și 60,938 km rețea de canalizare; 

Reţea canalizare = 58, km. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



              

CAPITOLUL VIII. - DATE PRIVITOARE LA PRINCIPALELE INSTITUŢII DIN DOMENIUL 

EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, CULTURII, SĂNĂTĂŢII,  

ASISTENŢEI SOCIALE, PRESEI, RADIOULUI, TELEVIZIUNII 

 ŞI ALTELE ASEMENEA 

 

 

  EDUCAŢIE: 

- 3 gradinițe: -  Grădinița cu program prelungit ”Floare de Colț” Brad - 250 preșcolari; 

          -  Grădinița cu program normal „Mircea Sîntimbreanu”- 83 preșcolari; 

          -  Grădinița cu program normal „Horea , Cloșca și Crișan” Brad (Valea Bradului) - 6    

preșcolari; 

- 2 scoli gimnaziale :  - Şcoala Horea, Cloşca şi Crisan : ciclu primar-271 elevi și ciclu gimnazial 220 

elevi; 

   -  Şcoala Gimnazială  ”Mircea Sîntimbreanu”: ciclul primar – 226 elevi și ciclul 

gimnazial-180 elevi; 

   - Liceul Teoretic  “Avram Iancu” Brad- 479 elevi (17 clase); 

   - Școala Postliceală „Henri Coandă” Brad. 

CULTURĂ : 

- Casa de Cultură; 

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

- Biblioteca Municipală "Gheorghe Pârvu" Brad; 

- Muzeul Aurului Brad; 

- Muzeul de Istorie Locală şi Etnografie; 

- Cinematograful "Zarand" (în reparație capitală); 

- Cercul Militar . 

               SĂNĂTATE: 

 -   Spitalul Municipal Brad- 145 paturi + 10 paturi însoțitori +15 paturi spitalizare de zi; 

 -   50 paturi Unitatea de Asistență Medico-Socială Baia de Criș; 

 -   55 medici în sectorul public 

 - 145,5 personal sanitar mediu 

 -   71 personal auxiliar sanitar 

 -   23 personal tesa, 5 personal de deservire și 14,5 muncitori 

 -   Sanatoriul  TBC – 155 paturi 

   ASISTENȚĂ SOCIALĂ: 

- Centrul de Îngrijire şi Asistenţă Brad - 29 persoane institutionalizate 

- Cantina Socială Brad în subordinea Consiliului Local Brad - pentru 50 persoane  

- Asociaţia handicapaţilor neuromotori  Hunedoara – Deva - filiala Brad (fără personalitate juridică)– 

140 persoane cu grad de handicap din zona municipiului Brad 

- 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 

- Banca Cooperatistă ‘ Jiul Tîrgu-Jiu  - Agenția Brad 

- Banca Română de Dezvoltare - Agenția Brad 

- Banca Transilvania SA - Agenția Brad 

- CAR – Unificat Brad 

- CAR – Pensionari 

- CAR Crișana IFN 

- CAR Zarand IFN 



- CEC BANK 

- Serviciul Fiscal Municipal Brad  + Trezoreria Brad 

 

 JUSTIȚIE: 

- Parchetul de pe lângă Judecătoria Brad 

- Judecătoria Brad 

- Notariat ( 3 cabinete notariale)  

 APĂRARE: 

- Poliţia Municipală Brad 

- Unitate Militară 01099 

- Poliţia Locală Brad 

- Plutonul de Jandarmi Brad 

- Staţia de Pompieri Brad 

 

 SPORT: 

- Clubul  Sportiv "Armata - Aurul" Brad  

- 2 terenuri de fotbal : Stadionul „Aurul” Brad, situat pe strada Morii și Stadionul „Metalul” Brad situat 

pe strada Morii, nr. 1 din municipiul Brad 

- Asociația Sportivă Metalul Crișcior-Brad 

-  Empi Karate Club Brad 

- Asociația Club Sportiv „Galaxy „Brad 

- Asociația Sportivă Club Șerb Brother Gym Brad 

- Asociația Montană Speozarand   

- “Centru de Agrement, Sport și 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 Moților (Primarie) 

- Terenul de fotbal cu gazon sintetic și împrejmuire - Strada Privighetorilor ( Primărie) 

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

 

 ALTE ASOCIAȚII DIN MUNICIPIUL BRAD: 

- Asociația Culturală” Doina Crisului” Brad; 

- Asociația „ Brad-Mileniul 3”; 

- Asociația „ Centrul Templier de Excelenta”; 

- Asociația „Club Sportiv Relcom Sport Brad”; 

- Asociația” F” Muntele Găina; 

- Asociația „ Societatea  Cultural Patriotica Avram Iancu din România“- filiala Brad; 

- Asociația „ Intersecția 21“. 

 

 

CAPITOLUL IX. - PRINCIPALELE FUNCŢIUNI ECONOMICE, CAPACITĂŢI DE 

PRODUCŢIE DIVERSIFICATE DIN SECTORUL SECUNDAR ŞI TERŢIAR,  

PRECUM ŞI DIN AGRICULTURĂ 

 

Principalele funcțiuni economice, capacități de producție diversificate din sectorul secundar, 

terțiar și din agricultură în municipiul Brad sunt: 

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 Unitatea Administrativ Teritorială Brad 7976 ha, din care  825 ha - 

arabil , livezi 2 ha, păşuni 1688 ha,  535 ha fânețe, păduri 3762  ha - din care 510,90 ha proprietatea 

Primăriei  Brad (95,50 ha pe teritoriul comunei Vaţa  de Jos), 82 ha terenuri cu ape, 168 ha drumuri și 

căi ferate, 636 ha terenuri cu construcții și 278 ha terenuri neproductive. 

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



municipiul Brad, cu profilul ALIMENTAR = 84 - NEALIMENTAR =235; 

Societăţi Comerciale în regim de alimentaţie publică = 71; 

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

producţie = 10; 

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

prestări servicii = 35; 

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

cabinete medicale = 19 ; 

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

farmaceutic şi tehnofarm = 8 . 

 

 

CAPITOLUL X. - SERVICIILE PUBLICE EXISTENTE LA NIVELUL MUNICIPIULUI 

BRAD 

 

La nivelul Municipiului Brad sunt întâlnite următoarele servicii publice: 

- Serviciul Public de Desfacere Han, Piaţă şi Obor Brad aflat în subordinea Consiliului Local al 

Municipiului Brad; 

- Serviciul de termoficare asigurat de S.C. TERMICA BRAD S.A., societate aflată în subordinea 

Consiliului Local al Municipiului Brad care oferă servicii de producere, transport, distribuţie şi furnizare 

a agentului termic în sistem centralizat în municipiul Brad; oferă, de asemenea,  servicii de reparaţii, 

întreţinere reţele de transport-distribuire agent termic, lucrări de instalaţii pentru alimentări cu apă sau 

agent termic; 

           - Serviciul de apă - canal asigurat prin S.C. APAPROD S.A. - Punct de lucru Brad, cu sediul în 

municipiul Brad, strada Cuza-Vodă , nr.12, județul Hunedoara; 

- Serviciul de colectare, transport și depozitare deșeuri , asigurat de S.C. BRAI-CĂTA S.R.L.- 

Punct de lucru Brad, cu sediul în municipiul Brad, strada Independenței, bl.17,județul Hunedoara. 

      - Serviciul de întreținere a iluminatului public din municipiul Brad, asigurat de S.C. FCS 

ELECTROCOLD S.R.L. , cu sediul în comuna Baia de Criș, sat. Baldovin, nr.8, județul Hunedoara. 

          - Serviciul de  dezinsecție, deratizare și dezinfecție în municipiul Brad, asigurat de S.C. TIKVA 

SERVIS CONSTRUCT S.R.L., cu sediul în localitatea Visca, nr. 64, județul Hunedoara. 

        - Serviciul de transport public local de persoane prin curse regulate în municipiul Brad, asigurat de 

SC LOMIR CLEAN S.R.L. , cu sediul în Brad, strada Corindești, nr. 2, județul Hunedoara. 

- Serviciul de salubrizare a municipiului Brad pentru activitatea privind măturatul, spălatul , 

stropirea și întreținerea căilor publice, asigurat de S.C. GENERAL SALSERV S.R.L., cu sediul în 

municipiul Brad, strada Avram Iancu, nr. 47, județul Hunedoara. 

- Serviciul de  curățare și transport a zăpezii și gheții de pe căile publice și menținerea în funcție 

a acestora în municipiul Brad, asigurat de S.C. DORY-GEL AL-MAR S.R.L., cu sediul în comuna 

Hălmagiu, strada Crișan, nr.13, județul Arad. 

- Stația de epurare cu teren aferent situată în satul Mesteacăn, nr.11, județul Hunedoara, puțuri de 

uscare a nămolului situate în satul Mesteacăn, nr.11, canal de evacuare a apelor uzate situat în  satul 

Mesteacăn, nr.11, județul Hunedoara. 

- Decantor pentru epurarea apelor uzate cu terenul aferent, situat în satul Țărățel, județul 

Hunedoara. 

- Stația de selectare, transfer și platformă de compostare , situată în municipiul Brad, strada 

Avram Iancu, nr. 105, județul Hunedoara. 

 

CAPITOLUL XI. - INFORMAŢII PRIVIND BUNURILE DIN  

PATRIMONIUL MUNICIPIULUI BRAD 

 

 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.  

        În conformitate cu prevederile art. 286 din OUG nr. 57/03.07.2019 privind Codul administrativ, 

cu modificările și completările ulterioare, domeniul public al Municipiului Brad este alcătuit din bunuri 

mobile și imobile prevăzute la art. 136 alin. 3 din Constituție, din cele stabilite în anexele nr. 2 – 4 din 

OUG nr. 57/03.07.2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare şi din 

orice alte bunuri care, potrivit legii sau prin natura lor, sunt de uz sau de interes public, şi sunt dobândite 

de stat sau de unităţile administrativ-teritoriale prin unul dintre modurile prevăzute de lege. 

Domeniul public al Municipiului Brad este alcătuit din bunurile prevăzute în anexa nr. 4 din 

OUG nr. 57/03.07.2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, precum 

şi din alte bunuri de uz sau de interes public local, declarate ca atare prin hotărâre a consiliului local, 

dacă nu sunt declarate prin lege ca fiind bunuri de uz sau de interes public naţional ori judeţean. 

       Domeniul privat al Municipiului Brad este alcătuit din bunuri aflate în proprietatea municipiului 

și care nu fac parte din domeniul public , în conformitatea cu prevederile art.354 din O.U.G nr 57 din 03 

.07.2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare. 

             Autorităţile publice locale, primarul și consiliul local, decid, în condiţiile legii, cu privire la 

modalităţile de exercitare a dreptului de proprietate publică, respectiv: 

         a) darea în administrare; 

         b) concesionarea; 

         c) închirierea; 

         d) darea în folosinţă gratuită. 

 

 

CAPITOLUL XII. - INFORMAŢII RELEVANTE PRIVIND SOCIETATEA CIVILĂ, 

RESPECTIV PARTIDELE POLITICE, SINDICATELE, CULTELE ŞI  

ORGANIZAŢIILE NONGUVERNAMENTALE CARE ÎŞI 

 DESFĂŞOARĂ ACTIVITATEA ÎN MUNICIPIUL BRAD 

 

 

Partide politice și sindicate care își desfășoară activitatea în municipiul Brad:  

Partide politice : 

P. S.D. 

P. N.L. 

P. E. R. 

P. N.D. 

U.S.R. – PLUS  

UDMR 

PRO ROMÂNIA  

P.M.P. 

ALDE 

P.S.R 

 

 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. 

 

• 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 Reformată; 

 - 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; 

       - 1 Casă de Rugăciune „Factor Plus”. 

 

 

CAPITOLUL XIII. - MODUL DE COOPERARE SAU ASOCIERE, DUPĂ CAZ, CU 

PERSOANE JURIDICE DE DREPT PUBLIC SAU DE DREPT PRIVAT  

ROMÂNE SAU STRĂINE 

 

 
           Consiliul local hotărăște, cooperarea sau asocierea cu persoane juridice române sau străine, cu 

organizații neguvernamentale și cu alți parteneri sociali, în vederea finanțării și realizării în comun a 

unor acțiuni, lucrări, servicii sau proiecte de interes public local.   

Consiliul local hotărăște înfrățirea orașului cu unități administrativ-teritoriale similare din alte  

țări.  

Consiliul local hotărăște, în condițiile legii, cooperarea sau asocierea cu alte autorități ale 

administrației publice locale din țară sau străinătate, precum și aderarea la asociații naționale și 

internaționale ale autorităților administrației publice locale, în vederea promovării unor interese comune.  

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

servicii de administrare a domeniului public și privat, se pot asocia cu terțe persoane juridice române sau 

străine, în vederea realizarii și/ sau exploatării în comun a unor obiective specifice infrastructurii 

edilitar-urbane, cu respectarea prevederilor legale în vigoare, privind asocierea și libera concurență.  

Asocierea, sub orice formă, a operatorilor între ei sau cu terțe persoane juridice, se aprobă, cu 

avizul Consiliului Concurenței, prin hotarâre de Consiliu Local al Municipiului Brad, care le 

coordonează activitatea, indiferent de forma de proprietate, de organizare și de modalitățile de gestiune 

sub care își desfășoară activitatea.  

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

constituirea unor noi persoane juridice, respectiv societăți comerciale cu capital public și / sau mixt.  

NOTĂ: Municipiul Brad face parte din Asociatia Municipiilor din România, care are 

urmatoarele obiective:  

- participarea activă la îmbunătățirea cadrului legislativ în conformitate cu Constituția României și 

Carta Europeană a Autonomiei Locale; 

- consolidarea poziției Asociației Municipiilor din România ca partener de dialog cu Guvernul și 

Parlamentul României pentru menținerea intereselor autorității locale;  

- organizarea de activități proprii pentru formarea și perfecționarea profesională a aleșilor locali, a 

funcționarilor publici și a altor categorii de personal din administrația publică locală;  

- promovarea formelor de colaborare și întrajutorare reciprocă între membrii Asociatiei;  

- crearea de corpuri de specialiști pentru rezolvarea problemelor specifice administrației publice 

locale;  

- încurajarea participării societății civile la soluționarea problemelor administrației publice locale;  

- organizarea de bănci de date și informații în domeniul administrației publice locale. 

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

Pe raza municipiului Brad funcționează următoarele ASOCIAȚII, care implică participarea la 

viața orasului a societății civile: 

- Asociația MARIA (femei); 

- Asociația "Tinerilor pentru tehnică 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; 

- Asociația Sportivă Metalul Crișcior Brad; 

- Empy Karate Club Brad; 

- Asociația Club Sportiv ”Galaxy Brad”; 

- Asociația Sportivă Club Șerb Brother Gym Brad; 

- Asociația Culturală  Doina Crișului Brad; 

- Asociația Montană Speozarand. 

 

 

CAPITOLUL XIV. - PROCEDURA PRIVIND ATRIBUIREA ŞI SCHIMBAREA 

DENUMIRILOR DE STRĂZI, PIEŢE ŞI DE OBIECTIVE DE  

INTERES PUBLIC LOCAL 

 

 

Consiliul local prin hotărâre, atribuie sau schimbă denumiri de străzi, de piețe sau alte obiective 

de interes public local.  

Hotărârile trebuie bine motivate și documentate, iar cheltuielile aferente tuturor schimbărilor vor 

fi suportate din bugetul local, în conformitate cu prevederile  Ordonanței Guvernului României nr. 

63/2002 privind atribuirea sau schimbarea de denumiri, cu modificările și completările ulterioare. 

 

 

CAPITOLUL XV. - MODALITĂŢI DE CONSULTARE A POPULAŢIEI MUNICIPIULUI 

BRAD PENTRU PROBLEME DE INTERES LOCAL SAU JUDEŢEAN, DUPĂ CAZ 

 

 

              Cetăţenii Municipiului Brad au dreptul de a participa la viața politică, economică, socială și 

cultural - sportivă. 

 Drepturile cetățenilor de a participa la viața municipiului sunt exercitate în mod democratic prin 

următoarele instrumente: 

• referendum local 

• adunare cetățenească 

• petiții 

• inițiative 

• audiențe  

• consultări 

             În conformitate cu prevederile Legii nr. 3 din 22 februarie 2000 privind organizarea și 

desfășurarea referendumului, cetățenii 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.  

               Conform Ordonanței de Urgență nr.57/2019 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările și completările ulterioare: 

             

  Iniţiativa cetăţenească 

 Cetăţenii pot propune consiliilor locale şi consiliilor judeţene pe a căror rază teritorială 

domiciliază, spre dezbatere şi adoptare, proiecte de hotărâri. 

Promovarea unui proiect de hotărâre se poate face de unul sau de mai mulţi cetăţeni cu drept de 

vot, dacă acesta este susţinut prin semnături de cel puţin 5% din populaţia cu drept de vot înscrisă în 

Registrul electoral cu domiciliul sau reşedinţa în unitatea administrativ-teritorială. 

  Iniţiatorii depun la secretarul general al unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale forma 

propusă pentru proiectul de hotărâre. Proiectul se afişează spre informare publică prin grija secretarului 

general al unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale. 

Iniţiatorii asigură întocmirea listelor de susţinători pe formulare puse la dispoziţie de secretarul 

general al unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale. 

Listele de susţinători cuprind numele, prenumele şi domiciliul, seria şi numărul actului de 

identitate şi semnăturile susţinătorilor. 

Listele de susţinători pot fi semnate numai de cetăţenii cu drept de vot înscrişi în Registrul 

electoral cu domiciliul sau reşedinţa în unitatea/subdiviziunea administrativ-teritorială, al cărei consiliu 

local sau judeţean, după caz, urmează să dezbată proiectul de hotărâre în cauză. 

 După depunerea documentaţiei şi verificarea acesteia de către secretarul general al 

unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale, proiectul de hotărâre urmează procedurile regulamentare 

de lucru ale consiliului local sau judeţean, după caz.  

             Conform Ordonanței de Urgență nr.57/2019 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările și completările ulterioare: 

              

  Adunările cetăţeneşti 

 

 Cetăţenii municipiului Brad pot fi consultaţi şi prin adunări cetăţeneşti organizate pe sate, în 

mediul rural, şi pe cartiere sau străzi, în mediul urban. 

  Convocarea şi organizarea adunărilor cetăţeneşti se fac de către primar, la iniţiativa acestuia ori a 

unei treimi din numărul consilierilor în funcţie. 

Convocarea adunării cetăţeneşti se face prin aducerea la cunoştinţă publică a scopului, datei şi a 

locului unde urmează să se desfăşoare aceasta. 

Adunarea cetăţenească este valabil constituită în prezenta majorităţii cetăţenilor cu drept de vot 

şi adoptă propuneri cu majoritatea celor prezenţi. 

Propunerile se consemnează într-un proces-verbal şi se înaintează primarului, care le supune 

dezbaterii consiliului local în prima şedinţă, în vederea stabilirii modalităţilor concrete de realizare şi de 

finanţare, dacă este cazul. 

Soluţia adoptată de consiliul local se aduce la cunoştinţă publică prin grija secretarului general al 

unităţii administrativ-teritoriale.  

             Cetăţenii municipiului Brad pot fi consultaţi şi prin ADUNĂRI CETĂŢENEȘTI, organizate în 

satele aparţinătoare sau pe străzi şi cartiere.  

       Adunarea săteasca este convocată şi organizată de primar şi se desfăşoară în prezenţa primarului 

sau a viceprimarului.  

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

acestora are caracter consultativ.  

 

 

 

 

 



 

 

CAPITOLUL  XVI. - PROCEDURA PRIVIND ACORDAREA TITLULUI ŞI 

CERTIFICATULUI DE FIU/FIICĂ AL/A MUNICIPIULUI BRAD,  

ORI CEA PRIVIND ACORDAREA TITLULUI 

 DE CETĂŢEAN DE ONOARE 

 

 

 

Titlul de „Cetăţean de Onoare” al Municipiului Brad reprezintă cea mai înaltă distincţie ce poate 

fi acordată în semn de recunoştinţă şi apreciere acelor persoane care prin activitatea lor au contribuit în 

mod semnificativ la dezvoltarea şi bunul renume al comunităţii locale.  
 

            Propunerile pentru acordarea titlului de "Cetăţean de Onoare" al Municipiului Brad se 

redactează în scris, se depun la Registratura Primăriei Municipiului Brad şi se repartizează 

Compartimentului Relaţii Publice, care are atribuţii în acest domeniu. 

            Propunerea va fi însoţită de cel puţin următoarele înscrisuri din care să rezulte îndeplinirea 

condiţiilor de acordare a titlului de cetățean de onoare:  

a) Actul de identitate (xerocopie certificată pentru conformitate cu originalul); 

b) Curriculum Vitae in original; 

c) Certificat de cazier judiciar in original; 

d) recomandare de la persoane juridice si fizice din domeniul de activitate al candidatului pentru 

titlul de „Cetăţean de Onoare” al Municipiului Brad ; 

e) expunerea de motive a iniţiatorului, in original; 

f) actul de deces al celui propus, în cazul în care titlul se acordă post-mortem (xerocopie certificată 

pentru conformitate cu originalul); 

             Compartimentul Relaţii Publice întocmeşte raportul serviciului de specialitate și, după caz, 

în funcţie de iniţiator, înaintează primarului proiectul de hotărâre însoţit de expunerea de motive a 

iniţiatorului şi toată documentaţia, pentru  ca proiectul să fie înscris pe ordinea de zi.  

             Raportul serviciului de specialitate cuprinde date biografice cu privire la persoana propusă, 

activitatea acesteia, precum şi orice alte date şi informaţii care să contribuie la conturarea 

personalităţii sale. 

             Propunerile se transmit Comisiei de specialitate a Consiliului Local al Municipiului Brad în 

vederea avizării acesteia. 

             Propunerile pentru acordarea titlului de "Cetăţean de Onoare" al Municipiului Brad se 

supun aprobării Consiliului Local al Municipiului Brad în ședință ordinară. 

             Sinteza raportului întocmit de către Compartimentul Relaţii Publice, precum şi raportul 

comisiei de specialitate  vor fi citite în plenul şedinţei Consiliului Local al Municipiului Brad, de 

către preşedintele Comisiei de specialitate, respectiv preşedintele de şedinţă. 

             Acordarea titlului se va face în  plenul Consiliului Local al Municipiului Brad cu votul 

secret al majorității consilierilor locali în funcţie. 

             Propunerile respinse nu pot fi reintroduse în dezbatere în aceeaşi legislatură. 

             Înmânarea titlului de "Cetăţean de Onoare" al Municipiului Brad se face în cadru festiv, de 

regulă cu ocazia desfășurării diferitelor manifestări, de către Primarul Municipiului Brad sau 

înlocuitorul de drept al acestuia, iar în lipsa acestora de către decanul de vârstă al Consiliului Local 

al Municipiului Brad sau a altui consilier delegat, după următoarea procedură: 

a) - Preşedintele de şedinţă anunţă festivitatea ce urmează sa se desfăşoare; 

b) - Primarul Municipiului Brad prezintă motivele care au stat la baza hotărârii de acordare a 

titlului; 

c) - Cuvântul consilierilor locali precum și al altor persoane prezente care doresc să sublinieze pe 

scurt meritele persoanei  căreia i s-a acordat titlul; 

d) - Secretarul Municipiului Brad prezintă Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Brad de 

acordare a titlului; 

e) - Primarul Municipiului Brad înmânează diploma de “Cetăţean de Onoare” al Municipiului Brad 

şi o placheta realizată în acest scop sau alte însemne onorifice care să ateste calitatea de cetățean de 

onoare,  persoanei  căreia i s-a acordat titlul sau reprezentantului acesteia; 



 

 

 

f) - Cuvântul persoanei căreia i s-a acordat titlul sau al reprezentantului acesteia; 

g) - Înscrierea diplomei în Registrul cu evidenţa Cetăţenilor de onoare ai Municipiului Brad şi 

postarea pe site-ul Primăriei Municipiului Brad, prin grija Compartimentului Relații Publice. 
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                                          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 populație 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 

- 2016- 2020 > FLORIN CAZACU 
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ANEXA NR. 2  

CONSILIUL LOCAL ORASENESC BRAD 1992 – 1996 

Primar - Moga Nicolae 

Viceprimar - Socol Ioan Marcel / Costina Mihai 

Secretar - Elena Man 

 

Chiș Virgil / Circo Ionel 

Stan Marin / Gancea Avram 

Rosu Flaviu Danila / Lupu Aron Constantin 

Pisc Constantin 

Verdes Grigore 

Costina Mihai / Kiszely Todor Andrei 

Blejan Constantin 

Almașan 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 

Almașan Vasile 

Cean Ioan 

Crețu Pavel 

Leucian Cristian Serafim / Socol Ioan Marcel 

Savu Vasile 

Balau Nicolae 

Stan Marin 

Gliga Gheorghe 

Bânțu Gheorghe 

Lupu Aron Constantin 

Almașan Ioan 

Ciocan Sorin Ioan 

Circo Ionel / Bocăeț  Călin Virgil 

Băda Viorel 

David Mihai 

Marțiș 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 

Bânțu Gheorghe 

Zota Alexandru 

Hărăguș Ioan Mircea 

Costina Ionel Zeno 

Oprean Vasile Dorel 

Lupu Aron Constantin 

Delegați sătești 

Adam Nicolae - Ruda Brad 

Iga Liviu - Taratel 

Oprea Virgil - Valea Brad 

Căsălean Mircea - Mesteacăn  

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/ Secretar General - David Mihaela/Bora Carmen Irina 

Consilieri locali 

 Adam Ionel Daniel 

Bârea Vasile 

Beciu Adina 

Circo Ionel 

Curtean Viorel 

David Dorin-Sorin  

Golea Cornelia/Ștefea Bogdan Sorin 

Huieţ Petru Voicu 

Leaha Ștefan Dorel 

Mager Claudia 

Manea Iosif 

Miheţ Ancuţa Florentina 

Mureş Mihai 

Oprişa Ioan Florin 

Petruş Adrian/Chiș Alexandra 

Podaru Vasile 

Poenaru Vasile 

Delegati satesti 

Groza Liviu - Ruda Brad 

Hărăguș Marin Constantin - Țărățel 

Benea Adrian Marius - Mesteacăn 
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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 

DECLARAŢI ÎN ANUL 2018: 

POPA NICOLAE 

DOBÎRCĂU PETRU 

BUCIUM CONSTANTIN 

ONEA ONICĂ 

 

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 



 

DIPLOME DE RECUNOȘTINȚĂ 

 

Popa Nicolae 

Dobârcău Petru 

Bucium Constantin 

Onea Onica 

Ciocan Ioan  
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