
                    R O M Â N I A
JUDEŢUL HUNEDOARA
    MUNICIPIUL BRAD
    CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A NR.113/2012
pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea
 Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Brad,

a Organigramei şi a Statului de funcţii ale acestui serviciu

              Consiliul local al municipiului Brad, judeţul Hunedoara.
 Având în vedere EXPUNEREA DE MOTIVE a Primarului Municipiului Brad, prin care se

propune  aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Serviciului Public Comunitar
Local de Evidenţă a Persoanelor Brad, a Organigramei şi a Statului de funcţii ale acestui serviciu, ca
urmare a stabilirii numărului maxim de posturi la Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a
Persoanelor Brad, şi anume 6, determinat potrivit Anexei care face parte integrantă din O.U.G.
nr.63/2010,
               Ţinând cont de adresa nr.8971/2011 a Instituţiei Prefectului Judeţului Hunedoara prin care se
comunică numărul maxim de posturi de 154 pentru municipiul Brad aferent anului 2012, respectiv
numărul maxim de posturi de 6 pentru Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Brad
şi  Referatul Compartimentului resurse umane din cadrul aparatului de specialitate al Primarului
Municipiului Brad, precum şi AVIZUL nr.3479184/10.08.2012 a Direcţiei pentru Evidenţa Persoanelor
şi Administrarea Bazelor de Date Bucureşti,

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 conformitate cu prevederile Ordinului nr. 234/2698/2011 al Ministrului Administraţiei şi
Internelor, Ministrului Finanţelor Publice privind revizuirea mediei numărului de locuitori prevăzute în
tabelul 2 din Anexa la O.U.G. nr.63/2010, prevederile 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, prevederile O.U.G. nr.19/2012 privind aprobarea unor măsuri pentru recuperarea reducerilor
salariale , a prevederilor Legii nr.283/2011 privind aprobarea O.U.G. nr.80/2010 pentru completarea
art.11 din O.U.G. nr.37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, a
prevederilor Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici republicată cu modificările şi
completările ulterioare şi a prevederilor Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii, cu modificările şi
completările ulterioare,

 În temeiul  prevederilor art. 36 alin. 2 lit. ,,a”, alin. 3 lit. ,,b”, alin. 6 lit.”a”pct.7, precum   şi ale
prevederilor art. 45 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 – Se aprobă Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea Serviciului Public
Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Brad, conform Anexei nr.1 care face parte integrantă din
prezentul proiect de hotărâre.

Art.2 - Se aprobă  Organigrama Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor
Brad, care face parte din Organigrama pentru aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Brad,
aparatul permanent al Consiliului Local Brad, pentru instituţiile publice şi pentru serviciile publice din
subordinea Consiliului Local al Municipiului Brad, conform Anexei nr.2, care face parte integrantă din
prezentul proiect de hotărâre.



Art.3. - Se aprobă Statul de funcţii al Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a
Persoanelor Brad, care face parte din Statul de funcţii pentru aparatul de specialitate al primarului
municipiului Brad, aparatul permanent al Consiliului Local Brad, pentru instituţiile publice şi pentru
serviciile publice din subordinea Consiliului Local al Municipiului Brad, conform Anexei nr.3, care face
parte integrantă din prezentul proiect de hotărâre

Art. 4 - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Anexele nr.1, 2 şi 3 din
Hotărârea Consiliului Local Brad nr.13/2005 .

Art. 5 - Prezenta hotărâre se va comunica:
- Instituţiei Prefectului Hunedoara
- Primarului Municipiului Brad
- Direcţiei pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date
- Compartimentului Resurse Umane

BRAD, 27.09.2012

     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                           Contrasemnează
        Duşan Gheorghe Adrian                                                                         SECRETAR

                                                      Bora Carmen Irina

*sistemul de vot : deschis
cvorumul obţinut:  17 voturi ,,pentru”


