
          ROMÂNIA  

JUDEŢUL HUNEDOARA                                                                              

    MUNICIPIUL BRAD                                                                          

    CONSILIUL LOCAL  

 

H O T Ă R Â R E A  NR. 36/2018  

privind aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii pentru aparatul de 

specialitate al Primarului Municipiului Brad, aparatul permanent  

al Consiliului Local al Municipiului Brad, precum și pentru 

 instituţiile şi  serviciile publice locale din subordinea 

 Consiliului Local al Municipiului Brad 

 

 

  

 Consiliul Local al Municipiului Brad, județul Hunedoara;  

 Având în vedere PROIECTUL DE HOTĂRÂRE  nr. 43/210/22.03.2018 și 

EXPUNEREA DE MOTIVE  nr. 42/211/22.03.2018 a Primarului Municipiului Brad 

din care reiese necesitatea şi oportunitatea adoptării unei hotărâri privind  aprobarea 

Organigramei şi a Statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al Primarului 

Municipiului Brad, aparatul permanent al Consiliului Local al Municipiului Brad, 

precum și pentru instituţiile şi serviciile publice locale din subordinea Consiliului 

Local al Municipiului Brad; 

 Pentru buna organizare şi funcţionare a Primăriei Municipiului Brad şi a 

Consiliului Local al Municipiului Brad; 

 Ţinând cont de adresa nr. 1557/13.02.2017 a Instituţiei Prefectului - Judeţul 

Hunedoara; 

 Ţinând cont de raportul compartimentului de specialitate nr. 

49/229/22.03.2018, respectiv al Compartimentului Juridic din cadrul aparatului de 

specialitate al Primarului Municipiului Brad; 

  În conformitate cu prevederile art. 6 din  H.G. nr. 797/ 2017 pentru aprobarea 

regulamentelor - cadru de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă 

socială şi a structurii orientative de personal, ale  Ordinului Ministerului Dezvoltării 

Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene nr. 2422/2017 privind 

aplicarea prevederilor art. III alin. 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 

63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele 

publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare,  ale art. 100, art. 

107 și art. 112 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale H.G.  nr. 846/2017 pentru 

stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată, ale Legii – cadru nr. 

153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice,  cu modificările 

și completările ulterioare, ale Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii cu modificările şi 

completările ulterioare precum și ale H.G. nr. 611/2008  pentru aprobarea normelor 

privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, modificată și 

completată prin H.G. nr. 761/2017; 

   În temeiul prevederilor art. 36 alin. 2 lit. a, alin. 3 lit. b, alin. 9 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. – Aprobă Organigrama aparatului de specialitate al Primarului 

Municipiului Brad, a aparatului permanent al Consiliului Local al Municipiului Brad, 

precum și a instituţiilor şi serviciilor publice locale din subordinea Consiliului Local 

al Municipiului Brad, conform Anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

 Art. 2. – Aprobă Statul de funcţii pentru aparatul de specialitate al Primarului 

municipiului Brad, pentru aparatul permanent al Consiliului Local al Municipiului 

Brad, precum și pentru instituţiile şi serviciile publice locale din subordinea 

Consiliului Local al Municipiului Brad, conform Anexei nr. 2 care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 3. – La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea 

Consiliului Local nr. 3/2018. 

Art.  4.  - Prezenta se comunică : 

- Instituţiei Prefectului – Judeţul  Hunedoara; 

- Primarului Municipiului Brad; 

- Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici Bucureşti; 

- Compartimentului Resurse Umane. 

 

     Brad, 22.03.2018 
 

                                                                                     Contrasemnează 

           PREȘEDINTE  DE ȘEDINȚĂ                                              SECRETAR 

              HUIEȚ PETRU - VOICU                               CARMEN – IRINA  BORA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
cvorumul  necesar: 9  voturi 

sistemul de vot: deschis 

număr voturi obţinute: 16  voturi „pentru”, 1 consilier local „lipsă vot” Adam Ionel Daniel 

 




