
 

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

H O T Ă R Â R E A  NR. 47/2011* 
pentru modificarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului local Brad nr.79/2010 privind  aprobarea 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 şi Anexei nr.1 la Hotărârea 

Consiliului local Brad nr.94/2010 pentru modificarea Anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului local Brad nr.79/2010 privind  
aprobarea 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 
Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului local Brad nr.79/2010 privind  aprobarea 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 şi Anexei nr.1 la Hotărârea 
Consiliului local Brad nr.94/2010 pentru modificarea Anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului local Brad nr.79/2010 privind  
aprobarea 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, în sensul  mutării la Serviciul public comunitar local de evidenŃă a persoanelor Brad - Compartimentul de 

stare civilă  a doamnei Morar Eugenia de la Compartimentul autoritate tutelară, secretariat - administrativ şi la 

Compartimentul de evidenŃă a persoanelor  a doamnei Zăvoeanu Rodica Mariana de la Compartimentul resurse umane, 
numărul maxim de posturi aprobat şi stabilit potrivit prevederilor OUG nr.63/2010 rămânând tot 151.  
 Având în vedere AVIZUL AgenŃiei NaŃionale a FuncŃionarilor Publici nr. 874822/22.03.2011. 

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 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”, alin. 6 lit.”a”pct.7 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 Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului local Brad nr.79/2010 privind  aprobarea 
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 Anexei  nr.1 care face parte integrantă din prezentul proiect de hotărâre. 
            Art.2 Se aprobă modificarea Anexei nr.1 la Hotărârea Consiliului local Brad nr.94/2010 pentru modificarea Anexei 
nr. 2 la Hotărârea Consiliului local Brad nr.79/2010 privind  aprobarea 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 Anexei nr.2, care face parte 
integrantă din prezentul proiect de hotărâre. 
            Art. 3 La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Anexa nr.1 din  Hotărârea Consiliului local Brad 
nr.79/2010 şi Anexa nr. 1 din Hotărârea Consiliului local Brad nr.94/2010. 
 Art. 4  Prezenta hotărâre se va comunica: 

- InstituŃiei Prefectului Hunedoara Deva 
- Primarului municipiului Brad 
- Compartimentului Resurse Umane 

  
BRAD, 30.03.2011 
 
 

PREŞEDINTE  DE ŞEDINłĂ                 CONTRASEMNEAZĂ                                
                                SECRETAR 
    Radovici Teofil Emilian             Epure Agnes 
       
 
 
 
* sistemul de vot : deschis    
cvorumul obŃinut: 17 voturi ,,pentru”   


