
          ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
    MUNICIPIUL BRAD

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A  NR. 104/2014
privind aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al Primarului
municipiului Brad, aparatul permanent al Consiliului Local al Municipiului Brad, pentru instituţiile

publice şi pentru serviciile publice din subordinea Consiliului Local al Municipiului Brad

Consiliul Local al Municipiului Brad.
Având în vedere Expunerea de Motive prezentată de Primarul Municipiului Brad, domnul Florin

Cazacu, din care reiese necesitatea şi oportunitatea adoptării unei hotărâri privind aprobarea Organigramei
şi a Statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al Primarului municipiului Brad, aparatul permanent
al Consiliului Local al Municipiului Brad, pentru instituţiile publice şi pentru serviciile publice din
subordinea Consiliului Local al Municipiului Brad;

Pentru buna organizare şi funcţionare a Primăriei Municipiului Brad şi a Consiliului Local al
Municipiului Brad;

Ţinând cont de adresa nr. 1709/14.08.2014 a Şcolii Gimnaziale „MIRCEA SÂNTIMBREANU”
Brad şi înregistrată la Primăria municipiului Brad sub nr. 13907/14.08.2014, precum şi de Referatul nr.
14.517/26.08.2014 al Compartimentului Resurse Umane din aparatul de specialitate al Primarului
municipiului Brad;

Ţinând cont de raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al
Primarului Municipiului Brad, precum şi de rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al
Municipiului Brad;
            În temeiul prevederilor O.U.G. nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuţii şi
competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii Publice către autorităţile administraţiei publice locale, cu
modificările şi completările ulterioare, ale Anexei nr. 4 la Metodologia privind examinarea stării de
sănătate a preşcolarilor şi elevilor din unităţile de învăţământ de stat şi particulare autorizate/acreditate,
privind acordarea asistenţei medicale gratuite şi pentru promovarea unui stil de viaţă sănătos, aprobată prin
Ordinul Ministerului Sănătăţii nr. 761/2012, ale Legii  nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 53/2003 –Codul Muncii cu modificările
şi completările ulterioare,  ale  O.U.G. nr. 63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006
privind finanţele publice locale precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare, actualizată, ale
Ordinului nr. 277/1709/2012 al Ministrului Administraţiei şi Internelor, Ministrului Finanţelor Publice
privind revizuirea mediei numărului de locuitori prevăzute în tabelul 2 din Anexa la OUG nr.63/2010,  ale
HGR nr. 871/2013 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată , ale OUG
nr.103/2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, precum şi alte măsuri
în domeniul cheltuielilor publice, ale Legii –cadru nr.284/2010 privind salarizarea unitară a personalului
plătit din fonduri publice, actualizată,   ale Legii nr.285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului
plătit din fonduri publice,  ale  Ordinului nr. 42/77/ 2011 al Ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale
şi al Ministrului finanţelor publice privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor
Legii nr.285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice;

   În conformitate cu prevederile art. 36 alin.2, lit. „a”, alin. 3 lit. „b”, alin.9,   precum şi ale art. 45
alin. 1 din Legea administraţiei publice locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările
ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E :
Art.1. – Aprobă Organigrama aparatului de specialitate al Primarului municipiului Brad, a

aparatului permanent al Consiliului Local al Municipiului Brad, a instituţiilor şi serviciilor publice locale
din subordinea Consiliului Local al Municipiului Brad, conform Anexei nr. 1 care face parte integrantă din
prezenta hotărâre.



Art.2. – Aprobă Statul de funcţii pentru aparatul de specialitate al Primarului municipiului Brad,
pentru aparatul permanent al Consiliului Local al Municipiului Brad, pentru instituţiile şi serviciile publice
locale din subordinea Consiliului Local al Municipiului Brad, conform Anexei nr. 2 care face parte
integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. –  La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Consiliului Local nr.
72/2013.

Art.4. - Prezenta se comunică :
- Instituţiei Prefectului Judeţului Hunedoara;
- Primarului Municipiului Brad;
- Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici Bucureşti;
- Compartimentului Resurse Umane.

Brad, 28.08.2014

Contrasemnează
   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ  SECRETAR
             Mihai Mureş Carmen-Irina Bora

*cvorumul necesar:  8 voturi
  sistemul de vot: deschis
  număr voturi obţinute: 15  voturi „pentru”


