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H O T Ă R Â R E A  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 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.  
 łinând cont de adresa nr. 12910/07.12.2007 a InstituŃiei Prefectului JudeŃului Hunedoara prin 
care se propune înfiinŃarea unui compartiment de autorizare, monitorizare şi control al activităŃilor de 
transport public local şi transport în regim de taxi şi în regim de închiriere şi de Referatul 
nr.1323/23.01.2008 al Compartimentului resurse umane din cadrul Primăriei municipiului Brad. 
 În conformitate cu prevederile 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 
salariate care se acordă funcŃionarilor publici în anul 2007, a O.G. nr. 10/2007 privind creşterile 
salariale ce se vor acorda în anul 2007 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 şi a H. G. R. nr. 1507/2007 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe Ńară 
garantat în plată. 

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 Organigrama şi Statul de funcŃii pentru aparatul de specialitate al 

primarului municipiului Brad, conform Anexelor nr. 1 şi 2 care fac parte integrantă din prezenta 
hotărâre.  

Art. 2 - Se aprobă Organigrama şi Statul de funcŃii al aparatului permanent  al Consiliului 
local Brad, conform Anexelor nr. 3 şi 4  care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.   

Art. 3 - Se aprobă Organigrama şi Statul de funcŃii al Casei de Cultură Brad din subordinea 
Consiliului local Brad, conform Anexelor nr. 5 şi 6  care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.   

Art. 4 - Se aprobă Organigrama şi Statul de funcŃii al Bibliotecii municipale ,, Gheorghe 
Pârvu” Brad din subordinea Consiliului local Brad, conform Anexelor nr. 7 şi 8  care fac parte 
integrantă din prezenta hotărâre.   

Art. 5 - Se aprobă Organigrama şi Statul de funcŃii al PoliŃiei Comunitare din municipiul 
Brad , conform Anexelor nr. 9 şi 10   care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.   

Art. 6 - Se aprobă Organigrama şi Statul de funcŃii al Serviciului Public Comunitar Local de 
EvidenŃă a Persoanelor Brad din subordinea Consiliului local Brad, conform Anexelor nr. 11 şi 12  
care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.   

Art. 7 - Se aprobă Organigrama şi Statul de funcŃii al Serviciului Public de Desfacere, Han 
PiaŃă şi Obor din subordinea Consiliului local Brad , conform Anexelor nr. 13 şi 14   care fac parte 
integrantă din prezenta hotărâre.   
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Art. 8- Se aprobă Organigrama şi Statul de funcŃii al Serviciului Public de AsistenŃă Socială 

din subordinea Consiliului local Brad, conform Anexelor nr. 15 şi 16 care fac parte integrantă din 
prezenta hotărâre.   

Art. 9 - Se aprobă Organigrama şi Statul de funcŃii al Cantinei de Ajutor Social Brad din 
subordinea Consiliului local Brad, conform Anexelor nr. 17 şi 18  care fac parte integrantă din 
prezenta hotărâre.   

Art. 10 - Se aprobă Organigrama şi Statul de funcŃii  al Creşei de cartier Brad din subordinea 
Consiliului local Brad, conform Anexelor nr. 19 şi 20 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.   

Art. 11 - Se aprobă Organigrama şi Statul de funcŃii al Serviciului public pentru 
administrarea parcărilor publice din subordinea Consiliului local  Brad, conform Anexelor nr. 21 şi 
22   care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.   

Art. 12 - Se aprobă Organigrama şi Statul de funcŃii al Serviciului specializat pentru 
gestionarea câinilor fără stăpân din subordinea Consiliului local Brad, conform Anexelor nr. 23 şi 24  
care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.   

Art. 13– Prezenta hotărâre se comunică: 
-  InstituŃiei Prefectului judeŃului Hunedoara  
-  Primarului municipiului Brad 
-  Compartimentului resurse umane din cadrul Primăriei municipiului Brad  

  
 
 
 
 
BRAD, 30.01.2008    
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* sistemul de vot : deschis    
cvorumul obŃinut:  17 voturi ,, pentru”   


