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 JUDEłUL HUNEDOARA                                                                                                                           
     MUNICIPIUL BRAD                                                       
     CONSILIUL LOCAL                              
 

H O T Ă R Â R E A  NR. 156/2011* 
privind modificarea  Organigramei şi a Statului de funcŃii pentru aparatul de specialitate al primarului 
municipiului Brad, aparatul permanent al Consiliului local Brad, pentru instituŃiile publice şi pentru 

serviciile publice 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 Organigramei şi a Statului de funcŃii pentru aparatul de specialitate al primarului 
municipiului Brad, aparatul permanent al Consiliului local Brad, pentru instituŃiile publice şi pentru 
serviciile publice din subordinea Consiliului local al  municipiului Brad, ca urmare a adresei ANFP 
Bucureşti nr. 914123/07.11.2011 prin care se solicită revizuirea organizării direcŃiei tehnice din cadrul 
aparatului de specialitate al primarului municipiului Brad cu încadrarea în numărul de 151 posturi 
aprobate prin OUG nr. 63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind finanŃele 
publice locale, precum şi a promovărilor în grade/trepte profesionale a funcŃionarilor publici şi a 
personalului contractual.  
 łinând cont de raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al 
primarului municipiului Brad, precum şi de rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului local al 
municipiului Brad.         

În conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanŃele publice locale,cu modificările 
şi completările ulterioare, a Legii nr. 284/2010- legea cadru privind salarizarea unitară a personalului 
plătit din fonduri publice, a Legii nr. 285/2010 privind salarizarea  în anul 2011 a personalului plătit din 
fonduri publice, a prevederilor Ordinului 42/77/2011 a Ministrului Muncii, Familiei şi ProtecŃiei Sociale 
şi al Ministrului FinanŃelor Publice privind aprobarea Normelor Metodologice pentru aplicarea 
prevederilor Legii nr. 285/2010, a H.G.R. nr.1193/2010, a Legii nr. 188/1999 privind Statutul 
funcŃionarilor publici republicată cu modificările şi completările ulterioare, a Legii nr. 53/2003 –Codul 
Muncii cu modificările şi completările ulterioare. 

 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, cu modificările şi completările ulterioare. 

H O T Ă R Ă Ş T E 

             Art. 1 – Se aprobă modificarea Organigramei şi a Statului de funcŃii pentru aparatul de 
specialitate al primarului municipiului Brad, aparatul permanent al Consiliului local Brad, pentru 
instituŃiile publice şi pentru serviciile publice din subordinea Consiliului local al  municipiului Brad, 
conform Anexelor nr. 1 şi 2  care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  
            Art. 2  - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă prevederile Hotărârii 
Consiliului local Brad nr. 65/25.05.2011. 
 Art. 3  - Prezenta hotărâre se va comunica: 

- InstituŃiei Prefectului Hunedoara Deva 
- Primarului municipiului Brad 
- Compartimentului Resurse Umane 
- A.N.F.P. Bucureşti 
-  

BRAD, 30.11.2011 
 

PREŞEDINTE  DE ŞEDINłĂ                                        CONTRASEMNEAZĂ                             
                 Suciu Ovidiu                                      SECRETAR 
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 * sistemul de vot : deschis  
cvorumul obŃinut:  17 voturi ,,pentru”    


