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RAPORT
PRIVIND STAREA ECONOMICĂ, SOCIALĂ ŞI DE MEDIU
A MUNICIPIULUI BRAD PE ANUL 2011

Prezentul raport este elaborat în conformitate cu prevederile Legii 215/2001
privind administraţia publică locală, cu completările şi modificările ulterioare, care
prevede la art. 63, alin. 3, lit.a, obligativitatea ca primarul să prezinte în primul
trimestru al fiecărui an un raport privind starea economică, socială şi de mediu a
localităţii .
Soluţionarea problemelor majore ale comunităţii brădene, respectarea
principiului transparenţei decizionale în administraţia publică, rezolvarea
problemelor sesizate de cetăţeni, toate acestea în contextul economic şi social
actual şi în baza atribuţiilor conferite de lege, au fost principii de bază în
desfăşurarea activităţii primarului în calitate de conducător al administraţiei
publice locale în municipiul Brad.
Activitatea primăriei a fost orientată în special în vederea îndeplinirii
obiectivelor stabilite de administraţia publică locală a municipiului Brad, aplicarea
Hotărârilor Consiliului local, respectarea obligaţilor şi atribuţiilor stabilite prin lege
şi alte acte normative.
În anul 2011 Consiliul municipal Brad a adoptat un număr de 180 de
hotărâri. Aplicarea acestora a fost asigurată de primar, iar în aceeaşi perioadă de
timp, pentru buna desfăşurare a activităţii administraţiei publice, primarul a emis
un număr de 908 dispoziţii.
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Dintre obiectivele administraţiei publice locale îndeplinite în anul 2011
reamintim pe cele mai importante:
 au fost realizate sisteme autonome de încălzire la Şc. Gen „Horia, Cloşca şi
Crişan”, Şc. Gen. „Mircea Sântimbreanu”, cls I-IV şi cls V-VIII. Furnizarea
căldurii se poate face astfel pe toată durata desfăşurării procesului de
învăţământ, cu costuri mult mai scăzute pentru producerea agentului termic
prin utilizarea combustibilului solid. Există posibilitatea unei intervenţii
prompte în caz de disfuncţionalitate a sistemului de termoficare prin
personalul propriu care este instruit şi autorizat pentru exploatarea instalaţiei.
De asemenea există posibilitatea extinderii funcţionalităţii centralei şi pentru
prepararea apei calde menajere;
 s-a executat optimizarea reţelei de transport agent termic primar tur-retur pe
tronsonul Gura Barza – Brad şi realimentarea cu energie electrică a Centralei
termice din Gura Barza;
 s-au finalizat lucrările pentru modernizarea PT 5 şi a reţelelor aferente –
reţea de agent termic primar, secundar şi apă caldă de consum;
 s-a inaugurat şi a intrat în parametrii de funcţionare în conformitate cu
normele de mediu ale Uniunii Europene Staţia de epurare ape uzate,
finanţarea obiectivului fiind asigurată de Uniunea Europeană prin programul
Phare 2005 - Coeziune Economică şi Socială, precum şi din surse proprii
într-un procent de 20,64% .
 au fost finalizate toate etapele premergătoare şi a fost semnat contractul
privind proiectul „Modernizare străzi în municipiul Brad, jud. Hunedoara,
str. Golceşti, str. Răbăreasa, str. Tudorăneşti”, proiect finanţat în cadrul
Schemei de Infrastructură municipală şi derulat prin Agenţia Română pentru
Dezvoltarea Durabilă a Zonelor Industriale, proiectul urmând a fi finalizat
până în mai 2012;
 au fost executate lucrări de modernizare ale Căminului Cultural din Ţărăţel
în cadrul proiectului „Reabilitare Cămin cultural Ţărăţel”, prin accesarea
unor fonduri derulate prin Agenţia Română pentru Dezvoltarea Durabilă a
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Zonelor Industriale, în cadrul proiectului „Închidere minelor şi regenerare
socio-economică”, componenta „Regenerare socio-economică”, Schema de
Granturi Mici.
 a fost amenajat şi dotat cu aparate pentru practicarea sportului în aer liber un
spaţiu în Parcul Tineretului, prin accesarea unor fonduri derulate de Agenţia
Română pentru Dezvoltarea Durabilă a Zonelor Industriale, în cadrul
proiectului „Închidere minelor şi regenerare socio-economică”, componenta
„Regenerare socio-economică”, Schema de Granturi Mici;
 s-au continuat lucrările de reabilitare ale infrastructurii din municipiul Brad:
modernizarea străzii 1 Decembrie 1918 prin amenajarea de trotuare şi a unei
parcări; amenajarea de trotuare în zona ANL (peste Luncoi), strada Cuza –
Vodă – parţial, str.Decebal –partial- şi altele;
 a fost sprijinită continuarea lucrărilor la Biserica Sf. Varvara (peste Luncoi)
şi
 au fost finalizate lucrările de reabilitare la Biserica Ortodoxă Mesteacăn;
 - au fost continuate lucrările de construire la blocul de locuinţe sociale de
 pe strada Şteampurile Vechi;
 au fost executate lucrări de reabilitare la Arena Independenţa 100 – covor
 sintetic.
Pentru eficienta administrare a domeniului public şi privat al municipiului
Brad Compartimentul Patrimoniu al Primăriei a eliberat 755 de abonamente anuale
pentru parcare în interiorul oraşului şi a încheiat 712 de contracte de rezervare
parcări.
În ceea ce priveşte activitatea comercială în municipiul Brad, pe parcursul
anului 2011 s-au eliberat un nr. de 136 autorizaţii de funcţionare pentru societăţi
comerciale, persoane fizice şi asociaţii familiale. Nu s-au constatat cazuri grave de
încălcare a legislaţiei în vigoare cu privire la desfăşurarea activităţii comerciale pe
raza municipiului Brad.
Din punct de vedere urbanistic şi al respectării disciplinei în construcţii
informez consiliul local că pe parcursul anului 2011 s-au eliberat un număr de 209
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de certificate de urbanism, 105 autorizaţii de construire/desfiinţare, 3 avize tehnice
pentru PUD-uri, 115 adeverinţe de notare/radiere construcţii şi 120 de certificate
nomenclatură stradală. Pe parcursul anului 2011 nu au fost aplicate amenzi privind
încălcarea disciplinei în construcţii, conform prevederilor Legii nr. 50/1991 cu
modificările şi completările ulterioare.
Situaţia cauzelor litigioase din cursul anului 2011 în care Primăria
municipiului Brad a avut calitatea de parte procesuală a fost următoarea: 67 de
dosare (11 dosare active, 1 dosar suspendat) din care s-au soluţionat 53 favorabil, 2
nefavorabil şi 11 dosare sunt în curs de finalizare.
În anul 2011, în conf. cu OG 70/2011, privind acordarea de ajutoare pentru
încălzirea locuinţei, precum şi a unor facilităţi populaţiei pentru plata energiei
termice s-au acordat ajutoare pentru un număr de 1350 de familii cu venituri reduse
din municipiul Brad.
În cadrul Serviciului Public de Asistenţă Socială al Primăriei municipiului
Brad, pe parcursul anului 2011, s-au înregistrat 107 de cereri de alocaţie de stat
pentru copii şi 48 de cereri de alocaţii de susţinere a familiei. Suma totală cheltuită
pentru Cantina Socială a fost de 198.654 lei, iar indemnizaţia persoanelor cu
handicap grav şi a asistenţilor sociali a fost în valoare de 1.322.183 lei. S-au
înregistrat 29 de cereri de ajutor social nou aprobate pe anul 2011, media dosarelor
active fiind de 82/lună. Contravaloarea ajutorului social pe anul 2010, a ajutorului
de urgenţă acordat de Primăria municipiului Brad pentru cazuri deosebite si a
ajutorului de incalzire cu lemne a fost de 125.987 lei.
Pe parcursul anului 2011, Poliţia locală a aplicat în baza Legii 61/1991,
privind încălcarea unor norme de convieţiure socială a ordinii şi liniştii publice un
număr de 121 de sancţiuni contravenţionale în valoare de 14200 lei; conform Legii
12/1990 privind protejarea populaţiei împotriva unor activităţi ilicite – 32 de
sancţiuni contravenţionale în valoare de 6400 lei, iar în baza H.C.L 10/2002
privind îmbunătăţirea activităţilor de gospodărire, ordine publică, comerţ şi
conservarea mediului în municipiul Brad – 8 sancţiuni, în valoare de 400 lei; au
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fost constatate pe raza municipiului Brad un număr de 23 de infractiuni pentru care
au fost intocmite dosare penale şi au fost legitimate un nr. de 236 de persoane.
În ceea ce priveşte încasarea veniturilor proprii la bugetul local, gradul de
încasare al acestora a fost în anul 2011 de 81,35%, aproximativ la fel cu cel din
anul 2010 (84,07%), aceasta demonstrând că cetăţenii contribuabili au manifestat
responsabilitate faţă de bugetul local, dar şi faptul că administraţia publică locală a
stăruit în gestionarea corespunzătoare a bugetului, în slujba comunităţii şi conform
legislaţiei în vigoare. În anul 2011 suma cea mai mare plătită de un contribuabil din
municipiul Brad a fost de 888.483 lei plătită de S.C. EDY SPEDITION
INTERNATIONAL S.A.. Veniturile totale la bugetul local pe anul 2011, în valoare
de 21.651.157 lei, s-au realizat în proporţie de 96 % faţă de veniturile totale
programate.
Una dintre cele mai grave probleme cu care s-a confruntat administraţia
publică locală în anul 2011 a fost asigurarea agentului termic în sistem centralizat
pentru populaţie datorită politicii guvernului de eliminare a subvenţiei de la bugetul
de stat în vederea acoperirii diferenţelor dintre preţul de producere şi cel de
facturare al agentului termic la populaţie.
În luna noiembrie 2011, în urma unor intense solicitări din partea primarului,
s-a alocat de la fondul de rezervă aflat la dispoziţia primului-ministru suma de
1 000 000 lei pentru menţinerea funcţionării sistemului centralizat de termoficare al
municipiului, iar în luna noiembrie s-a acordat de la rezerva de stat un împrumut de
2500 tone pacură.
Acest sprijin a facut posibilă furnizarea agentului termic în condiţii normale
începand cu 5 decembrie 2011 cu o perioada de intrerupere în finalul lunii
decembrie, iar incepand cu 1 ianuarie 2012 agentul termic a fost furnizat fără
întrerupere până la data de 25 martie 2012.
Furnizarea apei potabile în municipiul Brad a fost asigurată în regim normal,
fără a exista întreruperi de lungă durată, ci doar cele necesare unor intervenţii
hidro-tehnice.
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În ceea ce priveşte activitatea de mediu, Primăria municipiului Brad a derulat
activităţi de prevenire şi de înlăturare a unor depozite spontane de deşeuri. În
cadrul unei ample actiuni de mediu, Asociatia RoRec în parteneriat cu Primăria
municipiului Brad a inaugurat noul Centru de colectare deşeuri de echipamente
electrice şi electronice (DEEE) din municipiul Brad, locuitorii din zonă care doresc
să renunţe la echipamentele electrice si electronice vechi sau defecte, o pot face in
mod responsabil, la punctul de colectare special amenajat de pe strada Avram
Iancu, în Piaţa Agroalimentară a municipiului Brad.
În sprijinirea actului cultural brădean, Primăria municipiului Brad şi
Consiliul local au finanţat publicarea lucrării de doctorat „Teologia Sf. Atanasie
cel Mare” a preotului Petru Coroi cetăţean al municipiului Brad.
Pe parcursul anului 2011 s-au organizat acţiuni cultural-sportive, conform
programului aprobat de Consiliul local, ce au atras interesul şi s-au bucurat de
participarea a numeroşi cetăţeni ai municipiului nostru.
A fost organizată ediţia a X-a jubiliară a „Zilelor Municipiului Brad" care
s-a desfăşurat pe parcursul a 3 zile, debutând cu o expoziţie inedită în care au fost
expuse pentru prima dată la Brad, 2 brăţări regale dacice descoperite la
Sarmizegetusa. În cadrul manifestărilor, administraţia publică locala a premiat, în
cadru festiv, zeci de tineri brădeni cu rezultate deosebite la învăţătură şi sportivi cu
rezultate la concursuri sportive naţionale şi internaţionale. Evenimentul folcloric
din cadrul „Zilelor municipiului Brad” a fost difuzat în direct de postul de
televiziune ETNO TV. Transmisiunea de aproximativ 7 ore a postului de
televiziune ETNO TV, precum şi calitatea interpreţilor de muzică populară ce au
evoluat pe scena din Piaţa Centrală au făcut municipiul Brad capitala neoficială a
folclorului românesc.
In perioada 20-31 octombrie 2011 s-a organizat şi desfăşurat în condiţii
optime recensământul populaţiei şi al locuinţelor, ocazie cu care au fost recenzate
un număr de 7013 locuinţe convenţionale şi un număr de 5727 de gospodării şi
14787 persoane.
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S-a continuat de către C.N. Apele Române S.A., lucrarea de decolmatare a
pârâului Luncoi până la deversarea în râul Crişul Alb, prevenindu-se astfel
pericolul inundaţiilor şi totodată s-a igienizat albia pârâului.
În luna ianuarie Consiliul local al municipiului Brad a aprobat bugetul
municipiului Brad pentru anul 2012. Sumele defalcate de la alte bugete prevăzute
în bugetul anului 2012 sunt diminuate cu aproximativ 1 milion lei faţă de anul
2011, fapt ce duce implicit la o reducere a volumului de cheltuieli strict necesare
pentru anul 2012 în domeniul investiţiilor şi dezvoltării. Cu toate acestea ne-am
propus unele obiective pentru anul 2012 şi anume:
 începerea şi finalizarea lucrărilor de modernizare a străzilor Golceşti,
Răbăreasa şi Tudorăneşti;
 începerea lucrărilor proiectului „Extinderea şi reabilitarea infrastructurii
de apă şi apă uzată în judeţul Hunedoara”, proiect finanţat prin
Programul Operaţional Sectorial de Mediu din Fondul de Coeziune.
Obiectivele proiectului sunt:
1. Sistem de alimentare cu apă:
 reabilitarea sursei de captare: captare de suprafaţă
 reabilitarea Staţie de tratare: îmbunătăţirea sistemului de dozare,
reabilitare construcţii, filtre, instalaţii electromecanice, sistem de
automatizare SCADA
 reabilitarea reţea de aducţiune: 2,28 km
 reabilitare reţea de distribuţie
 extindere reţea de distribuţie
2. Sistem canalizare:
 extindere Staţie epurare ape uzate
 reabilitare colector principal
 Staţie de pompare a apei uzate
 extindere reţele canalizare urbană.
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 continuarea lucrărilor la noul sediu al Primăriei municipiului Brad şi
finalizarea acestora în vederea mutării sediului instituţiei în noua
clădire;
 continuarea lucrărilor de reabilitarea ale infrastructurii rutiere (str.
Cuza-Vodă, drumurile comunale);
 alocarea de sume pentru menţinerea funcţionalităţii sistemului public
de termoficare al municipiului;
 continuarea lucrărilor la Biserica Sf. Varvara – Parohia Brad III peste Luncoi;
 iniţierea unui proiect de reabilitare şi modernizare a Parcului Dacilor, peste Luncoi.
 începerea lucrărilor de decolmatare şi recalibrare a albiei pârâului
Valea Bradului, proiect finanţat de Ministerul Mediului pentru C.N.
Apele Romane S.A.
De asemenea sperăm ca S.C. CONVERSMIN S.A. să finalizeze lucrările de
reabilitare ale Muzeului Aurului Brad şi în acest an să se redeschidă vizitatorilor.
Sperăm ca în acest an să se poată încheia contractul de finanţare penru
proiectul „Reabilitare infrastructură municipală- strada Decebal, Brad”, prin
Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 2 „Îmbunătăţirea
infrastructurii de transport regionale şi locale”, Domeniul de intervenţie 2.1
„Reabilitarea şi modernizarea reţelei de drumuri judeţene, străzi urbane – inclusiv
construcţia / reabilitarea şoselelor de centură” .
Administraţia publică locală se va implica cu profesionalism pentru
atingerea obiectivelor propuse şi pentru depăşirea tuturor problemelor majore cu
care se confruntă comunitatea brădeană, fiind pe deplin conştienţi de importanţa pe
care o are administrarea eficientă în contextul economico-social actual.

PRIMAR
Florin Cazacu
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