
R O M Â N I A                                                            
JUDEłUL HUNEDOARA                                            
  MUNICIPIULUI BRAD  
    CONSILIUL LOCAL                         
        
    

            H O T Ă R Â R E A  NR.154/2009* 
  privind aprobarea Organigramei şi a Statului de funcŃii pentru aparatul de  

specialitate al  primarului municipiului Brad 
 
 

 Consiliul local al municipiului Brad, judeŃul Hunedoara. 
 Având în vedere EXPUNEREA DE MOTIVE a primarului municipiului Brad prin care se 
propune modificarea Organigramei şi a Statului de funcŃii existente pentru aparatul de specialitate al  
primarului municipiului Brad, în sensul reducerii numărului de consilieri de la Cabinetul primarului 
de la 3 la 2 posturi şi totodată prin înfiinŃarea unui Compartiment de management al calităŃii cu un 
post, ca urmare a obŃinerii Certificatului de management al calităŃii serviciului din cadrul Primăriei 
municipiului Brad conform standardului ISO 9001. 
 În conformitate cu prevederile  O.U.G. 41/2009 privind unele măsuri în domeniul salarizării 
personalului din sectorul bugetar pentru perioada mai - decembrie 2009, a prevederilor Legii nr. 
188/1999 privind Statutul funcŃionarilor publici, a OUG nr. 105/2009 privind unele măsuri în 
domeniul funcŃiei publice, precum şi pentru întărirea capacităŃii manageriale la nivelul serviciilor 
publice deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe ale administraŃiei publice centrale din 
unităŃilor administrativ teritoriale şi ale altor servicii publice, precum şi pentru reglementarea unor 
măsuri privind cabinetul demnitarului din administraŃia publică centrală şi locală, cancelaria 
prefectului şi cabinetul alesului local şi a HGR nr. 1723/2004. 

În temeiul prevederilor  art. 36 alin. 3 lit.,,b” şi art. 45 din Legea administraŃiei publice locale 
nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

   

H O T Ă R Ă Ş T E 

 
Art. 1– Se aprobă Organigrama aparatului de specialitate al primarului, conform Anexei nr. 1  

care face  parte integrantă din prezenta hotărâre.   
Art. 2 - Se aprobă Statul de funcŃii al aparatului de specialitate al primarului, conform Anexei 

nr. 2  care face  parte integrantă din prezenta hotărâre.   
Art. 3 – La data adoptării prezentei hotărâri se abrogă prevederile Hotărârii Consiliului local 

nr. 62/2008. 
Art. 4 – Prezenta hotărâre se comunică: 

-  InstituŃiei Prefectului judeŃului Hunedoara  
-  Primarului municipiului Brad 
-  Compartimentului resurse umane din cadrul Primăriei municipiului Brad  

  
 
    BRAD, 29.12.2008    
                                                                                                                                                                                              
  
    PREŞEDINTE  DE ŞEDINłĂ               Contrasemnează                    

Hărăguş Marin Constantin                                            SECRETAR 
                        Epure Agnes 
 
 
 
 
* sistemul de vot : deschis    
cvorumul obŃinut: 15  voturi ,,pentru”, 2 consilieri absenŃi  motivaŃi ( Costina Ionel Zeno, Circo Aurel Vasile)                                                     

 


