
      R O M Â N I A                                                                               
JUDEłUL HUNEDOARA                
  MUNICIPIULUI BRAD                                                           
    CONSILIUL LOCAL        
              

H O T Ă R Â R E A  NR. 59 /2008* 
 privind înfiinŃarea,,Serviciului public de gospodărire comunală” 

în municipiul BRAD 
 

 Consiliul local al municipiului Brad, judeŃul Hunedoara. 
 Având în vedere EXPUNEREA DE MOTIVE a primarului municipiului Brad prin care se 
propune înfiinŃarea ,,Serviciului public de gospodărire comunală” în municipiul Brad în subordinea 
Consiliului local al municipiului Brad pentru întreŃinerea mobilierului urban, a zonelor verzi, a 
drumurilor nemodernizate, a văilor, râurilor, pâraielor, etc.   
 În conformitate cu prevederile Legii nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilităŃi 
publice, cu modificările şi completările ulterioare şi a 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. 

În temeiul prevederilor art. 36 alin. 2 lit ,,a ”, 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 înfiinŃarea unui ,,Serviciu public de gospodărire comunală” în municipiul 
Brad, fără personalitate juridică, în subordinea Consiliului Local al municipiului Brad . 

Art.2 – Se aprobă ca modalitatea ,, Serviciului public de gospodărire comunală” să se facă 
prin gestiune directă. 

Art.3 - Se aprobă REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ŞI FUNCłIONARE a  
,,Serviciului public de gospodărire comunală”, conform  Anexei nr. 1, care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

Art.4 – Se aprobă Organigrama ,,Serviciului public de gospodărire comunală”,conform 
Anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.5 - Se aprobă Statul de funcŃii pentru ,,Serviciul public de gospodărire comunală”, 
conform  în Anexei nr. 3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  

Art.6 – Se aprobă darea în administrare şi exploatare ,,Serviciului public de gospodărire 
comunală” a bunurilor cuprinse în Lista – anexa nr. 4 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.7 – Se aprobă trecerea celor patru angajaŃi contractuali, de la Compartimentul protecŃia 
mediului, protecŃia muncii şi gospodărire comunală din cadrul aparatului de specialitate al primarului 
la Serviciul public de gospodărire comunală în subordinea Consiliului local al municipiului Brad. 

Art.8 –  –  Prezenta hotărâre se comunică: 
- InstituŃiei Prefectului Hunedoara 
- Primarului municipiului Brad 

  - Compartimentul resurse umane din cadrul Primăriei municipiului Brad 
  - Serviciului public de gospodărire comunală 
 
BRAD, 29.04.2008    
  PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ,                                             Contrasemnează                          
   Bălău Nicolae                                        SECRETAR         
                               Epure  Agnes 
 
 
* sistemul de vot : deschis    
cvorumul obŃinut:  15 voturi ,,pentru” , 1 abŃinere ( Gligor Dorin Oliviu) şi 1 consilier demisionat( Radovici Teofil Emilian) 


