
 

 

          R O M Â N I A                                                                  

JUDEŢUL HUNEDOARA                                                                                          

    MUNICIPIUL BRAD                                                                                                 

    CONSILIUL LOCAL    

 

 

  H  O T  Ă  R  Â  R  E A NR. 39/2019 

   pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 104/2018 privind aprobarea 

Organigramei şi a Statului de funcţii pentru  Spitalul Municipal Brad, cu modificările 

ulterioare 

  

 

 

 Consiliul Local al Municipiului Brad, judeţul Hunedoara; 

 Având în vedere PROIECTUL DE HOTĂRÂRE  nr. 38/11573/25.03.2019 și  

EXPUNEREA DE MOTIVE nr. 37/11572/25.03.2019 a Primarului Municipiului Brad prin 

care se propune modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 104/2018 privind aprobarea 

Organigramei şi a Statului de funcţii pentru  Spitalul Municipal Brad, cu modificările 

ulterioare;  

 Ţinând cont de raportul compartimentului de specialitate nr. 39/11352/25.03.2019,  

respectiv al Compartimentului Juridic din cadrul aparatului de specialitate al Primarului 

Municipiului Brad; 

 Având în vedere rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al 

Municipiului Brad, respectiv:raportul nr. 13/11568/27.03.2019 al comisiei pentru activităţi 

ştiinţifice, învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială şi de agrement;  raportul 

nr.32/11569/25.03.2019 al comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea 

ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor 

  În conformitate cu prevederile art. 180 alin.1 lit. d din Legea nr. 95/2006 privind 

reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 

4 alin.3  din Ordinul Ministrului Sănătăţii nr. 1224/2010 privind aprobarea normativelor de 

personal pentru asistenţa medicală spitalicească, precum şi pentru modificarea şi completarea 

Ordinului Ministrului Sănătăţii publice nr. 1778/2006 privind aprobarea normativelor de 

personal, ale Ordinului Ministrului Sănătăţii nr. 580/2010 privind aprobarea structurii 

organizatorice a Spitalului Municipal Brad, ale art. 18 alin. 1 lit. b din OUG nr. 162/2008 

privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii 

Publice către autorităţile administraţiei publice locale, cu modificările şi completările 

ulterioare, ale art. 15 din H.G. nr. 56/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de 

aplicare a O.U.G. nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe 

exercitate de Ministerul Sănătăţii către autorităţile administraţiei publice locale, cu 

modificările şi completările ulterioare, 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 H.G.  nr. 937/2018 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,  precum și ale art. 107 alin.1 



și alin.2, art.41 alin.3 lit. f din  Legea nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicată, cu modificările 

şi completările ulterioare; 

În temeiul prevederilor art. 36 alin. 6 lit. a pct. 3 şi 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. I.    – Anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului Local nr. 104/2018, cu modificările 

ulterioare se modifică și se înlocuiește cu Anexa care face parte integrantă din  prezenta 

hotărâre. 

 Art. II.  – Celelalte articole din Hotărârea Consiliului Local nr. 104/2018, cu 

modificările ulterioare, rămân neschimbate. 

   Art. III.  – Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuterniceşte 

Compartimentul Resurse Umane din aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Brad. 

Art. IV.   -  Prezenta hotărâre poate fi atacată, conform procedurii şi termenelor 

prevăzute de Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, actualizată. 

            Art. V.     - Prezenta hotărâre se comunică:  

 - Instituţiei Prefectului - Judeţul Hunedoara; 

 - Primarului Municipiului Brad;  

  - Serviciului Buget, Finanţe, Contabilitate, Taxe şi Impozite Locale; 

  - Compartimentului Resurse Umane; 

  - Spitalului Municipal Brad. 
 

 

 

 

 

   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”   

  


