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R O M Â N I A - JUDEłUL HUNEDOARA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BRAD
CABINETUL PRIMARULUI

Stimată doamnă/Stimate domnule,
Sunt încântat că am din nou plăcutul prilej să mă adresez dumneavoastră pentru
a vă transmite în numele meu personal şi al administraŃiei publice locale din
municipiul Brad cele mai sincere gânduri de sănătate, multă fericire şi încredere întrun viitor mai bun.
Vă mulŃumesc pentru contribuŃia adusă de dumneavoastră la bugetul local al
municipiului Brad în anul 2009, prin efortul depus aŃi dat dovadă încă o dată de spirit
civic şi responsabilitate participând, astfel, la dezvoltarea municipiului nostru.
Anul 2009 a fost un an de criză, o criză a cărei efecte s-au resimŃit substanŃial la
nivelul bugetului local şi care au avut influenŃe negative în buna derulare a proiectelor
pe care ni le-am propus pentru comunitatea brădeană.
Chiar dacă efectele crizei au fost greu de atenuat, am încercat şi reuşit într-o
mare măsură să asigurăm şi în anul 2009 dezvoltarea şi bunul mers al vieŃii în
localitatea noastră.
Am continuat proiectele începute în anii precedenŃi şi am demarat lucrările la
multe obiective noi, importante pentru dezvoltarea durabilă a localităŃii.
Dintre aceste obiective vi le prezentăm pe cele mai importante, realizate în 2009:









s-au început lucrările de construire a unui bloc ANL pentru tineri în municipiul
nostru (8 apartamente,42 garsoniere), ce vine în întâmpinarea soluŃionării
numeroaselor cereri de locuinŃe a tinerilor din municipiul Brad;
s-au executat lucrări de reabilitare a reŃelei termice cu conductă preizolată pe o
lungime de peste 1 km in vederea eliminării pierderilor în sistemul de
distribuŃie în cartierul Micro 1, peste Luncoi;
s-a modernizat Punctul termic nr. 5, pentru creşterea randamentului în sistemul
de distribuŃie a energiei termice în cartierul Micro 1, peste Luncoi;
s-au continuat lucrările la baza sportivă şi curtea Şcolii Generale „Horea,
Cloşca şi Crişan” Brad;
s-a început execuŃia lucrărilor pentru reabilitarea Parcului Tineretului, sumele
necesare fiind alocate parŃial prin „Fondul de Mediu” - Ministerul Mediului;
s-a ajuns în fază finală de execuŃie cu lucrările la StaŃia de selectare, transfer şi
platformă de compostare a deşeurilor menajere din municipiul Brad – finanŃare
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80 % PHARE 2003;




s-au început lucrările la reabilitarea StaŃiei de epurare ape uzate – finanŃare
80% PHARE 2005;
s-au demarat lucrările de reabilitare a Cinematografului Zarand, reparaŃie
acoperiş;
s-au continuat lucrările de reabilitare trotuare şi amenajare parcări pe străzile
LibertăŃii , Republicii, Spitalului, Autogara ş.a.;







s-a extins reŃeaua de iluminat public în satul Valea Bradului (Pârâul Lupesc,
Crângul, Poduri) şi łărăŃel;
s-a extins reŃeaua de apă pe străzile PoeniŃa , Rândunelelor, Pârâieni şi s-a
reabilitat reŃeaua de distribuŃie a apei pe străzile Obor şi Dumbravei;
s-au reabilitat cu piatră şi criblură străzile

Corindeşti, Dealul Racovei,

Abatorului, HerŃeşti, Tudorăneşti pe
Rândunelelor, Teilor, I.L.Caragiale, s.a;

multe

mai

tronsoane,

PoeniŃa,



a fost sprijinită continuarea lucrărilor la Biserica Sf. Varvara, peste Luncoi şi
Biserica din Mesteacăn;
s-au finalizat lucrările de asfaltare pe strada Ardealului şi construirea unui grup





social pe str. Şteampurile Vechi – fonduri extrabugetare FRDS;
s-a reabilitat PiaŃa Europa, fântâna arteziană din zona centrală;
s-au început lucrările de reabilitare a terenului de sport - Arena 100;
s-au amenajat locuri de joaca pentru copii la GrădiniŃa cu program normal
„Floare de ColŃ” şi GrădiniŃa „Mircea Sântimbreanu”.
Anul 2010, se prefigurează ca un an de criză, bugetul municipiului Brad fiind

sărac în ceea ce priveşte veniturile.
Având în vedere lipsa resurselor financiare pentru atingerea obiectivelor
propuse pentru comunitate, Consiliul local a hotărât prin HCL 13/2010 angajarea
unui credit în valoare de 3.000.000 lei pentru realizarea următoarelor obiective:
•
•
•



finalizarea lucrărilor la StaŃia de selectare, transfer şi platformă de compostare
a deşeurilor menajere din municipiul Brad;
finalizarea lucrărilor la StaŃia de epurare ape uzate;
achiziŃionarea unei clădiri (fostul sediu I.M. Barza) pentru sediul Primăriei
municipiului Brad având în vedere că actuala clădire din strada Republicii,
nr.18 a fost retrocedată în baza unei sentinŃe judecătoreşti definitive şi
irevocabile fostului proprietar.
Pentru anul 2010 ne propunem următoarele obiective importante:
finalizarea construirii blocului ANL;
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continuarea lucrărilor de reabilitare a distribuŃiei agentului termic prin
conductă preizolată pentru eliminarea pierderilor din reŃeaua de termoficare;




finalizarea lucrărilor la Parcul Tineretului şi Arena 100;
continuarea lucrărilor de reabilitare străzi şi trotuare în municipiul Brad şi
satele aparŃinătoare;



reglementarea circulaŃiei prin semaforizarea intersecŃiei străzilor Vânătorilor cu
G-ral. Vasile Milea;




continuarea lucrărilor la Biserica Sf. Varvara, peste Luncoi şi Biserica din satul
Mesteacăn;
continuarea lucrărilor la Cinematograful Zarand;



preluarea activelor minei łebea şi punerea lor la dispoziŃia investitorilor
interesaŃi pentru crearea de noi locuri de muncă;




continuarea lucrărilor de reabilitare a drumurilor Valea Bradului şi Musariu.
în anul 2010 sperăm să înceapă lucrările de reabilitare a străzii Decebal,



finanŃare europeană 98%;
subvenŃionarea, de la bugetul local, în condiŃiile legii, a costului de producere a
agentului termic furnizat populaŃiei

De asemenea Primăria municipiului Brad va iniŃia un nou proiect pentru
construirea în continuare de locuinŃe ANL pentru tineri, precum şi elaborarea unui
proiect pentru a pune în evidenŃă identitatea zonei şi a tradiŃiilor locale prin
construirea unui obiectiv edilitar denumit generic „PiaŃa Aurului”.
Aşa cum am mai spus anul 2010 se prefigurează un an dificil din punct de
vedere economic şi social.
Vă asigurăm că vom încerca cu dăruire şi profesionalism să depăşim toate
încercările perioadei următoare, pentru a continua dezvoltarea oraşului nostru.
Pe lângă implicarea autorităŃilor publice locale este necesară solidaritatea
comunităŃii, încredere şi speranŃă într-un viitor mai bun.

Cu stimă şi prietenie,
PRIMAR,
FLORIN CAZACU

Primăria municipiului Brad, str. Republicii nr.18, telefon: 0254/612665, fax: 0254/612669,
bradprim@yahoo.com, www.primariabrad.ro
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