RAPORT
PRIVIND STAREA ECONOMICĂ, SOCIALĂ ŞI DE MEDIU
A MUNICIPIULUI BRAD PE ANUL 2006.
În conformitate cu prevederile art.68 din Legea 215 / 2001 privind administraŃia publică
locală, cu completările şi modificările ulterioare, în primul trimestru al fiecărui an primarul
prezintă un raport privind starea economică, socială şi de mediu a unităŃii administrativteritoriale.
Activitatea primarului s-a desfăşurat în serviciul colectivităŃii locale, în acord cu
interesele generale ale municipiului Brad, pe baza atribuŃiilor prevăzute în lege, respectând
principiul transparenŃei decizionale.
Activitatea Primăriei a fost orientată, în special, înspre îndeplinirea obiectivelor stabilite
de administraŃia publică locală a municipiului Brad, aplicarea Hotărârilor Consiliului local,
respectarea obligaŃiilor şi atribuŃiilor stabilite de lege şi de alte acte normative.
La începutul anului 2006, în virtutea prevederilor Hotărârii nr.1723 / 2004, a fost
transmisă cetăŃenilor scrisoarea primarului, document ce cuprinde principalele activităŃi de interes
public desfăşurate în anul 2005, precum şi obiectivele şi sarcinile pentru anul 2006, instrument al
transparenŃei administraŃiei publice în relaŃia cu cetăŃenii contribuabili la bugetul local al
municipiului Brad.
Dintre obiectivele administraŃiei publice locale, îndeplinite în anul 2006, le reamintim pe
cele mai importante :
• s-au continuat lucrările de reparaŃii la străzile din municipiu, inclusiv drumurile
comunale ce leagă principalele sate : Valea Bradului, Ruda Brad, Mesteacăn şi Dealul
Sanatoriului ;
• s-au finalizat lucrările de reabilitare la drumul comunal din satul Mesteacăn, lucrare
finanŃată prin Fondul Român de Dezvoltare Socială ;
• s-au continuat lucrările de reabilitare a sistemului public de alimentare cu apă potabilă
a municipiului Brad-Programul SAMTID ;
• s-au continuat lucrările de construire la Şcoala Generală "Horia, Cloşca şi Crişan",
corpul administrativ, în valoare de 7,6 mld lei ;
• s-au efectuat lucrări de amenajare a parcurilor şi zonelor verzi (spaŃii de odihnă,
locuri de joacă pentru copii, etc.) ;
• s-au reabilitat trotuarele din municipiul Brad - prin montare de pavaj ornamental, pe o
suprafaŃă de 1250 mp - în cartierul Oraşul Nou şi 230 mp în zona centrală ;
• s-a construit şi dezvelit monumentul "NOI, DACII" ;
• s-au continuat lucrările de modernizare a sistemului centralizat de termoficare a
municipiului (PT 3, Centrala Gurabarza );
• s-a reamenajat sera de flori a municipiului Brad ;
• au fost organizate acŃiuni cultural-sportive care au atras interesul a numeroşi cetăŃeni
ai municipiului nostru ;
• s-a selectat şi semnat contractul de finanŃare a proiectului "StaŃie de selectare, transfer
şi platforma de compostare a deşeurilor menajere din municipiul Brad - "ECO

BRAD", în valoare de 1.005.000 euro (85% fonduri PHARE nerambursabile, 15 %
cota de cofinanŃare din bugetul local ) ;
În ceea ce priveşte activitatea comercială în municipiul Brad, pe parcursul anului 2006 sau emis, în plus faŃă de anul 2005, un număr de 39 autorizaŃii de funcŃionare pentru persoane
fizice, asociaŃii familiale şi un număr de 120 autorizaŃii de funcŃionare pentru societăŃi
comerciale. Nu s-au constatat cazuri grave de încălcare a legislaŃiei în vigoare - cu privire la
desfăşurarea activităŃii comerciale pe raza municipiului Brad.
Din punct de vedere urbanistic şi al respectării disciplinei în construcŃii, informez
Consiliul local că, pe parcursul anului 2006, s-a eliberat un număr de 149 autorizaŃii de construire
şi un număr de 271 certificate de urbanism, cu 3 - respectiv 21- mai mult faŃă de anul 2005. Nu sau semnalat cazuri grave de încălcare a disciplinei în construcŃii, conform Legii 50 / 1991 cu
modificările şi completările ulterioare.
În anul 2006, în conformitate cu OUG 57 / 2006-privind acordarea de ajutoare pentru
încălzirea locuinŃei, precum şi a unor facilităŃi populaŃiei - pentru plata energiei termice, s-au
acordat ajutoare pentru un număr de 1978 familii cu venituri reduse, din municipiul Brad.
Pentru nerespectarea normelor de convieŃuire socială, PoliŃia Comunitară a aplicat un
număr de 53 sancŃiuni contravenŃionale, în baza HCL nr.10 / 2002 privind îmbunătăŃirea
activităŃilor de gospodărire, ordine publică, comerŃ şi conservarea mediului în municipiul Brad.
În ceea ce priveşte măsurile active de combatere a şomajului, Primăria Brad a încheiat
convenŃii cu AJOFM Hunedoara-Deva, pentru angajarea unui număr de 30 de persoane în
vederea executării unor lucrări comunitare în municipiul Brad, măsură ce este în derulare şi în
prezent.
Referitor la rata şomajului, din informaŃiile obŃinute de la AJOFM, aceasta este în medie
egală cu cea din anii precedenŃi, existând chiar o uşoară tendinŃă de scădere a acesteia.
Având în vedere că în municipiul Brad a crescut, îngrijorător de mult, numărul câinilor
fără stăpân şi, mai ales, au existat cazuri de agresiune asupra cetăŃenilor, a fost necesară
înfiinŃarea Serviciului specializat pentru gestionarea câinilor fără stăpân, în subordinea
Consiliului local, conform Legii 155 / 2001-privind aprobarea programului de gestionare a
câinilor fără stăpân şi HCL nr.69 / 2006. În prezent serviciul este funcŃional, activitatea acestuia
desfăşurându-se în condiŃii normale şi eficiente.
Din punct de vedere al ProtecŃiei Civile - s-a intervenit pentru consolidare de maluri,
recalibrare văi şi canale pluviale şi, în special, pentru promovarea investiŃiei în valoare de
1.000.000 pentru recalibrare şi îndiguire la pârâul Luncoi.
În anul 2006 s-a asigurat, încă de la începutul sezonului rece, furnizarea energiei termice
în sistem centralizat, nefiind decât foarte scurte întreruperi - şi acestea datorate unor probleme de
ordin tehnic.
S-a asigurat, pe tot parcursul anului 2006, furnizarea apei reci, în municipiul Brad fiind
semnalate unele întreruperi din cauza unor probleme de ordin tehnic datorate, în special,
lucrărilor din cadrul programului SAMTID.
În ceea ce priveşte încasarea veniturilor proprii la bugetul local, gradul de încasare al
acestora a fost, în anul 2006, de 77,84 %, faŃă de gradul de încasare de 60,33 % din anul 2005,
înregistrându-se o creştere a gradului de încasare a veniturilor la bugetul local, fapt ce
demonstrează creşterea responsabilităŃii cetăŃenilor contribuabili faŃă de bugetul local. Acest lucru
obligă, însă, mai mult, administraŃia publică locală la o gestionare corespunzătoare a bugetului, în
special în slujba cetăŃenilor şi conform legislaŃiei în vigoare.

Prezentăm unele obiective ce sunt în atenŃia administraŃiei publice locale pentru anul
2007 :
• începerea lucrărilor la "StaŃia de selectare, transfer şi compostare a deşeurilor
menajere în municipiul Brad " ;
• finalizarea lucrărilor de reabilitare a sistemului public de alimentare cu apă potabilă a
municipiului Brad, programul SAMTID ;
• începerea şi finalizarea proiectelor FRDS pentru străzile Golceşti - Răbăreasa şi
Lunca ;
• finalizarea lucrărilor la Şcoala "Horia, Cloşca şi Crişan", inclusiv baza sportivă ;
• continuarea lucrărilor de modernizare a sistemului de termoficare a municipiului
Brad ;
• continuarea lucrărilor de reabilitare a sălii Cinematografului "Zarandul", aflat în
proprietatea municipiului Brad;
Apreciem că, referitor la starea economică, socială şi de mediu a municipiului Brad,
aceasta înregistrează un trend ascendent, pozitiv, în ceea ce priveşte depăşirea problemelor
majore cu care se confruntă municipiul Brad, administraŃia publică locală având experienŃa şi
resursele necesare pentru atingerea obiectivelor pe care şi le propune.
FLORIN CAZACU
PRIMARUL MUNICIPIULUI BRAD

