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

  
HOTĂRÂREA nr. 65/2008 

pentru modificarea Hotărârii Consiliului local Brad nr. 171/2008  privind  Organigrama 
 şi  Statul de funcŃii al Serviciului Public de AsistenŃă Socială din subordinea Consiliului  

local al municipiului Brad  
 

Consiliul local al municipiului Brad, judeŃul Hunedoara, 
            Având în vedere Expunerea de Motive a primarului municipiului Brad prin care se propune  
modificarea Hotărârii Consiliului local Brad nr. 171/2008  privind  Organigrama şi  Statul de funcŃii al 
Serviciului Public de AsistenŃă Socială din subordinea Consiliului local al municipiului Brad, în sensul 
completării acestui serviciu cu un compartiment format din 2 asistenŃi medicali comunitari  preluaŃi de 
la DirecŃia de Sănătate Publică a judeŃului Hunedoara în baza adresei nr. 3468/12.05.2009 şi a 
Protocolului încheiat între DirecŃia de Sănătate Publică şi Primăria municipiului Brad nr. 
9739/15.06.2009 şi a Referatului nr. 10167/23.06.2009 al Serviciului de AsistenŃă Socială prin care se 
propune suplimentarea numărului de asistenŃi personali ai persoanelor cu handicap de la numărul 80 la 
numărul 90.         

În conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuŃii 
şi competenŃe exercitate de Ministerul SănătăŃii Publice către autorităŃile administraŃiei publice locale,  
a HGR nr. 56/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 162/2008 şi a 
HGR nr. 427/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice privind condiŃiile de încadrare, drepturile 
şi obligaŃiile asistentului personal al persoanei cu handicap. 
            În temeiul prevederilor art. 36 alin. 2 lit,,a”, alin. 3 lit,,b” şi ale art. 45 din Legea administraŃiei 
publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 
 
 

H O T Ă R Ă Ş T E 
              
          Art.1  - Se aprobă modificarea Organigramei Serviciului Public de AsistenŃă Socială Brad, 
conform Anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
          Art.2  - Se aprobă modificarea Statului de funcŃii al Serviciului Public de AsistenŃă Socială 
Brad, conform Anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  
          Art.3  - Se aprobă suplimentarea numărului asistenŃilor personali ai persoanelor cu handicap de 
la 80 de persoane la 90 de persoane. 
         Art.4  -  Prezenta hotărâre se comunică:  

- InstituŃiei Prefectului JudeŃului Hunedoara; 
- Primarului municipiului Brad 
- AgenŃiei NaŃionale a FuncŃionarilor Publici Bucureşti 
- Compartimentului resurse umane din cadrul Primăriei municipiului Brad 
- Serviciului Public de AsistenŃă Socială Brad 
 

Brad, 30.06.2009 
 
 
 PREŞEDINTE  DE ŞEDINłĂ                                              
   Duşan Gheorghe Adrian                                             Contrasemnează 
             SECRETAR  
                         Epure Agnes 
 
* sistemul de vot : deschis    
cvorumul obŃinut:  17 voturi ,,pentru”    


