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H O T Ă R Â R E A  NR. 23/2008 * 
pentru modificarea unor anexe din Hotărârea Consiliului local al municipiului 
 Brad nr. 3/2008 privind aprobarea Organigramei şi a statului de funcŃii pentru 
 aparatul de specialitate al  primarului municipiului Brad şi al Serviciilor şi  
  instituŃiilor publice din subordinea Consiliului local Brad pe anul 2008. 

 
 

 Consiliul local al municipiului Brad, judeŃul Hunedoara. 
 Având în vedere EXPUNEREA DE MOTIVE a primarului municipiului Brad prin care se 
propune modificarea Anexelor nr. 2, 6, 13, 14, 20, 22 şi 24 din Hotărârea Consiliului local al 
municipiului Brad nr. 3/2008, în sensul suplimentării numărului scriptic de personal cu 2 posturi de 
muncitori ( magaziner + paznic) la Serviciul Han, PiaŃă şi Obor precum şi corectarea cuantumurilor 
salariile de bază, pentru muncitorii calificaŃi, necalificaŃi, îngrijitori, infirmieră, stabilite potrivit 
nivelurilor de salarizare de la 1 ianuarie 2008 în baza O.G. nr. 9/2008 şi 10/2008. 
 În conformitate cu prevederile O.G. nr. 9/2008 pentru modificarea O.G. nr. 6/2007 privind 
unele măsuri de reglementare a drepturilor salariate şi a altor drepturi ale funcŃionarilor publici până 
la intrarea în vigoare a legii privind sistemul unitar de salarizare şi alte drepturi ale funcŃionarilor 
publici, precum şi creşterile salariale care se acordă funcŃionarilor publici în anul 2007 aprobată cu 
modificări prin Legea nr. 232/2007 şi pentru acordarea unor creşteri salariale pentru funcŃionarii 
publici în anul 2008, a O. G. nr. 10/2008 privind nivelul salariilor de bază şi al altor drepturi ale 
personalului bugetar  salarizat potrivit O.U.G. nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de 
bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar şi personalului salarizat potrivit anexelor nr. 
II şi III  la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar şi a 
indemnizaŃiilor pentru persoane care ocupă funcŃii de demnitate publică, precum şi unele măsuri de 
reglementare a drepturilor salariale şi a altor drepturi ale personalului contractual salarizat prin legi 
speciale . 

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

 

H O T Ă R Ă Ş T E 

 
 

Art. 1– Se aprobă  modificarea Anexei nr. 2 din Hotărârea Consiliului local Brad nr. 3/2008 
în sensul modificării salariilor de bază la domnul Ştefan Petru – muncitor necalificat, de la suma de 
500 lei la suma de 520 lei şi pentru doamna Holmic Marioara – îngrijitor, de la suma de 512 lei la 
suma de 520 lei. 

Art. 2  – Se aprobă  modificarea Anexei nr. 6 din Hotărârea Consiliului local Brad nr. 3/2008 
în sensul modificării salariului de bază pentru doamna Olariu Mariana – îngrijitor, de la suma de 512 
lei la suma de 520 lei. 

Art. 3 – Se aprobă  modificarea Anexei nr. 13 din Hotărârea Consiliului local Brad nr. 3/2008 
în sensul suplimentării Organigramei Serviciului Public de Desfacere  han PiaŃă şi Obor Brad cu 1 
post de magaziner şi încă 1 post de paznic. 

Art. 4 – Se aprobă  modificarea Anexei nr. 14 din Hotărârea Consiliului local Brad nr. 3/2008 
în sensul modificării salariilor de bază la cele 5 posturi de muncitori necalificaŃi, de la suma de 500 
lei la suma de 520 lei ,  la cei 2 paznici de la suma de 512, respectiv 500  lei la suma de 520 lei. 
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Art. 5 - Se aprobă  modificarea Anexei nr. 20 din Hotărârea Consiliului local Brad nr. 3/2008 

în sensul modificării salariului de bază  pentru doamna Stan Maria – infirmieră, de la suma de 516 lei 
la suma de 535 lei. 

Art. 6 - Se aprobă  modificarea Anexei nr. 22 din Hotărârea Consiliului local Brad nr. 3/2008 
în sensul modificării salariului de bază la postul vacant de muncitor calificat, de la suma de 521 lei la 
suma de 530 lei şi pentru cele 3 posturi de muncitori necalificaŃi, de la suma de 500 lei la suma de 
520 lei. 

Art. 7 - Se aprobă  modificarea Anexei nr. 24 din Hotărârea Consiliului local Brad nr. 3/2008 
în sensul modificării salariilor de bază  pentru postul vacant de muncitor necalificat, de la suma de 
500 lei la suma de 520 lei. 

Art. 8 – Modificările prevăzute în articolele 1- 7 se regăsesc în Anexele 1,2,3,4,5,6 şi 7 care 
fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  

Art. 9– Prezenta hotărâre se comunică: 
-  InstituŃiei Prefectului judeŃului Hunedoara  
-  Primarului municipiului Brad 
-  Compartimentului resurse umane din cadrul Primăriei municipiului Brad 
 
 
  

  
BRAD, 26.02.2008    
 
 
 
 
 
 PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ,                                             Contrasemnează                                   
   Oprinesc Fabian                  SECRETAR           
                              
                                          Epure  Agnes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* sistemul de vot : deschis    
cvorumul obŃinut:  16 voturi ,, pentru” ,  1 absent motivat ( Gligor Dorin Oliviu)           


