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H O T Ă R Â R E A  NR.24/2011* 
 privind condiŃiile de organizare şi desfăşurare a concursului pentru ocuparea posturilor vacante de la 

PoliŃia Locală din municipiul Brad  înfiinŃată de la data de 01 ianuarie 2011 
 

 
 Consiliul local al municipiului Brad, judeŃul Hunedoara. 
 Având în vedere EXPUNEREA DE MOTIVE a primarului municipiului Brad prin care se 
propune aprobarea CondiŃiilor de organizare şi desfăşurare a concursului pentru ocuparea  posturilor 
vacante de la PoliŃia Locală din municipiul Brad  înfiinŃată  la data de 01 ianuarie 2011, din care un 
post de funcŃionar public de conducere şi 4 posturi de funcŃionari publici de execuŃie. 

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. 155/2010 a PoliŃiei locale, a prevederilor  art. 9 din  
HGR nr. 1332/2010 privind aprobarea Regulamentului cadru de organizare şi funcŃionare a poliŃiei 
locale, a Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcŃionarilor publici şi a HGR nr. 611/2008 pentru 
aprobarea Normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcŃionarilor publici, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

În temeiul  prevederilor art. 36 alin. 9  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  condiŃiile de organizare şi desfăşurare a concursului pentru ocuparea 
postului vacant de şef serviciu  al PoliŃiei Locale Brad, conform Anexei nr. 1 care face parte  integrantă 
din prezenta hotărâre.      
 Art. 2 – Se aprobă condiŃiile de  organizare şi desfăşurare a  concursului pentru ocuparea a 4 
posturi  vacante de poliŃişti locali de execuŃie, conform Anexei nr. 2 care face parte integrantă din 
prezenta  hotărâre. 
 Art. 3 – Prezenta hotărâre se comunică: InstituŃiei Prefectului Hunedoara, Primarului 
municipiului Brad, ANFP Bucureşti, Compartimentului  resurse umane din cadrul Primăriei Brad şi 
PoliŃiei locale Brad .  
     
 
BRAD,  28.02.2011    
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* sistemul de vot : deschis    
cvorumul obŃinut: 16 voturi ,,pentru” ,  1 consilier absent motivat (Groza Liviu) 

 


