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H O T Ă R Â R E A  NR.42/2008* 
privind  modificarea Anexei nr. 1 din Hotărârea nr. 3/2008  şi a Anexei nr. 1 din   

Hotărârea nr. 23/2008 privind aprobarea Organigramei şi a Statului de funcŃii pentru 
aparatul de specialitate al primarului municipiului Brad 

 
 

 Consiliul local al municipiului Brad, judeŃul Hunedoara. 
 Având în vedere EXPUNEREA DE MOTIVE a primarului municipiului Brad prin care se 
propune suplimentarea numărului scriptic de personal cu încă un post la Compartimentul autorizarea, 
monitorizarea, controlul transportului public local în regim de taxi şi închiriere, Ńinând cont de 
prevederile art. 5 lit,,b” din Ordinul nr. 206/2007 a A.N.R.S.C. Bucureşti pentru aprobarea 
Regulamentului cadru de autorizare a autorităŃilor de autorizare pentru serviciile de transport public 
local care impune un minim de doi angajaŃi cu contract individual de muncă pe durată nedeterminată. 
 În conformitate cu prevederile 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 personalul 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 şi a Ordinului ANRSC Bucureşti nr. 206/2007. 

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. 1 din Hotărârea nr. 3/2008  şi a Anexei nr. 1 din  
Hotărârea nr. 23/2008 privind aprobarea Organigramei şi a Statului de funcŃii pentru aparatul de 
specialitate al primarului municipiului Brad în sensul suplimentării numărului scriptic de personal cu 
încă un post contractual la Compartimentul autorizarea, monitorizarea, controlul transportului public 
local în regim de taxi şi închiriere,conform Anexelor nr. 1 şi 2 care fac parte integrantă din prezenta 
hotărâre.   

Art. 2 – Prezenta hotărâre se comunică: 
-  InstituŃiei Prefectului judeŃului Hunedoara  
-  Primarului municipiului Brad 
-  Compartimentului resurse umane din cadrul Primăriei municipiului Brad  

  
 
    BRAD, 26.03.2008   
                                                                                                                            
        PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ,                                             Contrasemnează                                   
  Bălău Nicolae                                                  SECRETAR            
                              
                                         Epure  Agnes 
 
 
 
* sistemul de vot : deschis    
cvorumul obŃinut:  15 voturi ,,pentru” şi  2 consilieri  absenŃi  motivaŃi  ( Savu Vasile şi Oprinesc Fabian) 


