
 
          R O M Â N I A                                              

JUDEŢUL HUNEDOARA                                                 

    MUNICIPIUL BRAD                                                                                

    CONSILIUL LOCAL    

 

H O T Ă  R  Â  R  E  A   NR. 120/2017 
pentru modificarea Anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Local nr. 16/2017 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 şi  serviciile publice locale din subordinea Consiliului Local al 

Municipiului Brad 

 

 Consiliul Local al Municipiului Brad,  
 Având în vedere PROIECTUL DE HOTĂRÂRE nr. 118/164/19.09.2017 și EXPUNEREA DE MOTIVE  nr. 

117/165/19.09.2017 a Primarului Municipiului Brad din care reiese necesitatea şi oportunitatea adoptării unei hotărâri pentru 

modificarea Anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Local nr. 16/2017 privind   aprobarea Organigramei și a Statului de funcţii 

pentru aparatul de specialitate al Primarului municipiului Brad, aparatul permanent al Consiliului Local al Municipiului Brad, 

pentru instituţiile şi serviciile publice locale 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 raportul compartimentului de specialitate nr. 119/526/21.09.2017,  respectiv al Compartimentului 

Juridic din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Brad; 

Având în vedere rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Brad, respectiv: raportul 

nr. 94/167/27.09.2017 al comisiei de studii economice, prognoze, buget, finanţe; raportul nr. 72/168/27.09.2017 al comisiei de 

urbanism, amenajarea teritoriului, lucrări publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de 

arhitectură; raportul nr.94/169/27.09.2017 al comisiei pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, sănătate, cultură, protecţie 

socială şi de agrement;  raportul nr. 103/170/25.09.2017 al comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea 

ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor şi raportul nr. 97/171/25.09.2017 al comisiei pentru 

administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ;   

 Ţinând cont de adresa nr. 1557/13.02.2017 a Instituţiei Prefectului - Judeţul Hunedoara; 

În conformitate cu prevederile  art. 100, art. 107 şi art. 112 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor 

publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. XIII din O.U.G. nr.2/2015 pentru modificarea şi 

completarea unor acte normative, precum şi alte măsuri, cu modificările și completările ulterioare, 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 O.U.G. nr. 63/2010,  ale  H.G. nr. 1/2017 pentru stabilirea salariului de bază 

minim brut pe ţară garantat în plată,  ale Legii nr. 153/2017 privind salarizarea personalului  plătit din fonduri publice precum 

şi ale 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. 9, art. 45 alin. 1 din Legea administraţiei publice 

locale nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 11 alin. 4 din Legea nr. 554/2004 

a contenciosului administrativ, actualizată, 

 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

 Art. I.   – Anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului Local nr. 16/2017 se modifică și se înlocuiește cu Anexa care face 

parte integrantă din  prezenta hotărâre. 

 Art. II.    – Celelalte articole din Hotărârea Consiliului Local nr. 16/2017 rămân neschimbate. 

   Art. III. – Cu data  intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă prevederile H.C.L. nr. 106/2017.  

 Art. IV. – Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuterniceşte Compartimentul Resurse Umane. 

 Art. V. - Prezenta hotărâre poate fi atacată conform procedurii şi termenelor prevăzute de Legea nr. 554/2004 a 

contenciosului administrativ, actualizată. 

 Art. VI.   - Prezenta se comunică : 

- Instituţiei Prefectului - Judeţul Hunedoara; 

- Primarului Municipiului Brad; 

- Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici Bucureşti; 

- Compartimentului Resurse Umane. 

                                                                           Brad, 28.09.2017   

                                                                                                                       Contrasemnează 

 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                               SECRETAR 

                               Dorin Sorin David                                                                        Mihaela David 
 

 

 

 
cvorumul  necesar: 9  voturi 

sistemul de vot: deschis 
număr voturi obţinute: 16  voturi „pentru”,   


