
       R O M Â N I A                                                                  

JUDEŢUL HUNEDOARA                                                                                          

    MUNICIPIUL BRAD                                                                                                 

    CONSILIUL LOCAL    

 

  H  O T  Ă  R  Â  R  E A NR. 33/2019 

  privind aprobarea înființării unui post temporar înafara organigramei 

 

  

 Consiliul Local al Municipiului Brad, judeţul Hunedoara; 

 Având în vedere PROIECTUL DE HOTĂRÂRE  nr. 34/11573/20.03.2019 și EXPUNEREA DE MOTIVE nr. 

33/11572/20.03.2019 a Primarului Municipiului Brad prin care se propune aprobarea înființării unui post temporar înafara 

organigramei; 

 Ţinând cont de raportul compartimentului de specialitate nr. 33/11352/21.03.2019,  respectiv al Compartimentului 

Juridic din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Brad; 

 Având în vedere raportul nr. 26/11569/25.03.2019 al comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea 

ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor. 

  În conformitate cu prevederile art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 325/2018 pentru aprobarea Regulamentului-

cadru privind stabilirea condițiilor de înființare a posturilor în afara organigramei și a criteriilor pe baza cărora se stabilește 

procentul de majorare salarială pentru activitatea prestată în proiecte finanțate din fonduri europene nerambursabile; 

În temeiul prevederilor art. 36 alin. 6 lit. a pct. 2, 11și 17 și ale 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. 1. – Se aprobă înființarea unui post temporar  de director de program, înafara organigramei instituției. 

 Art. 2. – Încadrarea pe post a directorului de program se va face prin aplicarea tarifului orar net de 42,08/oră, cu 

timp parțial de 4 ore/zi pe durata contractului. 

 Art. 3. – Angajarea specialistului pe această funcție se va face prin contract individual de muncă încheiat pe 

perioadă determinată până la data finalizării proiectului. 

 Art. 4. – Împuternicește Primarul Municipiului Brad să semneze contractul prevăzut la art. 3. 

 Art. 5. - Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuternicește Compartimentul Resurse Umane și 

Compartimentul Implementare Proiecte din aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Brad 

Art. 6. - Prezenta hotărâre poate fi atacată conform procedurii şi termenelor prevăzute de Legea nr. 554/2004 a 

contenciosului administrativ, actualizată. 

            Art. 7. - Prezenta hotărâre se comunică:  

- Instituţiei Prefectului - Judeţul Hunedoara; 

- Primarului Municipiului Brad;  

- Compartimentului Resurse Umane; 

- Compartimentului Implementare Proiecte. 

 

   Brad, 28.03.2019 

 

                                                                                      CONTRASEMNEAZĂ 

                 PREȘEDINTE  DE ȘEDINȚĂ                                                           SECRETAR 

                         MIHAI MUREȘ                                                               CARMEN – IRINA BORA 

 

 

 
 

 
cvorumul  necesar: 9  voturi 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 


