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HOTĂRÂREA nr. 171/2008 

privind  modificarea  Organigramei şi a Statului de funcŃii al Serviciului Public de 
AsistenŃă Socială din subordinea Consiliului local al 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 al Serviciului Public de AsistenŃă Socială din 
subordinea Consiliului local al municipiului Brad, în sensul  transformării celor 5 posturi de natură 
contractuală în posturi de funcŃionari publici, precum şi evidenŃierea celor 80 de posturi de asistenŃi 
personali ai persoanelor cu handicap grav. 
           łinând cont de Avizul favorabil nr.1458103/29.10.2008 al AgenŃiei NaŃionale a FuncŃionarilor 
Publici Bucureşti.               

În conformitate cu prevederilor art.107,111 şi 112 din Legea nr. 188/1999 republicată,  precum 
şi prevederile art. XVI alin.(2)  din Legea nr. 161/2003, cu modificările şi completările ulterioare 
precum şi a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protecŃia şi promovarea drepturilor persoanelor cu 
handicap, republicată, 
            În temeiul prevederilor art.36 alin.2 lit.”a”, alin.3 lit.”b” şi ale 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 modificarea Organigramei Serviciului Public de AsistenŃă Socială Brad, 
conform Anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
          Art.2.  Se aprobă modificarea Statului de funcŃii Serviciului Public de AsistenŃă Socială Brad, 
conform Anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
           Art.3  Odată cu intrarea în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă prevederile art.4 şi 5 din  
H.C.L. nr. 29/2003 , a art.2 din H.C.L. nr.7/2006 şi a art. 8 din H.C.L. nr.3/2008. 

Art.4   Prezenta hotărâre se comunică:  
- InstituŃiei Prefectului JudeŃului Hunedoara; 
- Primarului municipiului Brad 
- AgenŃiei NaŃionale a FuncŃionarilor Publici Bucureşti 
- Compartimentului resurse umane din cadrul Primăriei municipiului Brad 
- Serviciului Public de AsistenŃă Socială Brad 
 
 

Brad, 26.11.2008 
 
 
 
 PREŞEDINTE  DE ŞEDINłĂ                                              
    Circo Aurel Vasile                 Contrasemnează 
             SECRETAR  
                       Epure Agnes 
 
* sistemul de vot : deschis    
cvorumul obŃinut:  17 voturi ,,pentru”    

 


