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

             
        HOTĂRÂREA NR.3/2011        

 privind  înfiinŃarea PoliŃiei locale în municipiul Brad, prin 
reorganizarea PoliŃiei Comunitare Brad 

 
 Consiliul local al municipiului Brad, judeŃul Hunedoara. 
 Având în vedere EXPUNEREA DE MOTIVE a primarului municipiului Brad prin care se 
propune înfiinŃarea PoliŃiei locale în municipiul Brad, prin reorganizarea PoliŃiei Comunitare Brad.   
 łinând cont de Avizul AgenŃiei NaŃionale a FuncŃionarilor Publici  Bucureşti nr. 
872394/2011, 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 HGR nr. 
1332/2010 privind aprobarea Regulamentului cadru de organizare şi funcŃionare a poliŃiei locale, a 
prevederilor OUG  nr. 63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind 
finanŃele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare, a Legii nr. 188/1999 
privind Statutul funcŃionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, a Legii 
nr. 285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice, a Legii nr. 
284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, precum şi a Ordinului 
comun  nr.42/77/2011 al Ministrului Muncii, Familiei şi ProtecŃiei Sociale şi a Ministrului FinanŃelor 
Publice privind aprobarea Normelor metodologice din 14 ianuarie 2011 pentru aplicarea prevederilor 
Legii nr. 285/2010. 

În temeiul  prevederilor art. 36 alin. 2 lit. ,,a”, alin. 3 lit.,,b”, alin. 6 lit.,,a” pct. 7, precum 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 înfiinŃarea, începând cu luna ianuarie 2011 a PoliŃiei locale în municipiul 
Brad, prin reorganizarea PoliŃiei Comunitare, fără personalitate juridică, cu structură de serviciu, în 
cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Brad.      
 Art. 2 – Se aprobă preluarea celor 16 posturi (10 posturi ocupate şi 6 posturi vacante) de la  
PoliŃia Comunitară Brad la PoliŃia locală Brad. 
 Art. 3 – Se aprobă Organigrama PoliŃiei locale Brad, conform Anexei nr. 1 care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 
 Art. 4 – Se aprobă Statul de funcŃii al PoliŃiei locale Brad, conform Anexei nr. 2 care face 
parte integrantă din prezenta  hotărâre. 
 Art. 5 – Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcŃionare a PoliŃiei locale Brad, conform 
Anexei nr. 3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.   
 Art. 6 – Prezenta hotărâre se comunică: 

-  InstituŃiei Prefectului Hunedoara  
-  Primarului municipiului Brad 
-  Compartimentului  resurse umane din cadrul Primăriei Brad   
-  Şef PoliŃie locală Brad 
  

   BRAD,  31.01.2011       
         PREŞEDINTE  DE ŞEDINłĂ                      Contrasemnează                   

                                                                              SECRETAR     
Podaru Vasile                                       

                                                                                                                                                    Epure Agnes 
 
* sistemul de vot : deschis    
cvorumul obŃinut: 15 voturi ,,pentru”, 2 consilieri  absenŃi motivat ( Chiş Alexandra, Ştefan Bogdan Mihai) 


