
              ROMÂNIA 

JUDEŢUL HUNEDOARA                                                                

    MUNICIPIUL BRAD                                                      

    CONSILIUL LOCAL                                                         

   

 

                                                                 H O T Ă R Â R E A NR. 30/2021  

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 167/2020 privind aprobarea Organigramei şi a 

Statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Brad, precum și pentru 

instituţiile şi  serviciile publice locale din subordinea Consiliului Local 

 al Municipiului Brad 

 

  

 Consiliul Local al Municipiului Brad, județul Hunedoara;  

 Având în vedere PROIECTUL DE HOTĂRÂRE nr. 37/11830/18.03.2021 și REFERATUL DE 

APROBARE  nr. 37/11829/18.03.2021 al Primarului Municipiului Brad din care reiese necesitatea şi 

oportunitatea adoptării unei hotărâri pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 167/2020 privind 

aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Brad, 

aparatul permanent al Consiliului Local al Municipiului Brad, precum și pentru instituţiile şi serviciile publice 

locale din subordinea Consiliului Local al Municipiului Brad; 

 Pentru buna organizare şi funcţionare a Primăriei Municipiului Brad şi a Consiliului Local al 

Municipiului Brad; 

 Ţinând cont de adresa nr. 3694/15.04.2020 a Instituţiei Prefectului - Judeţul Hunedoara; 

 Ținând cont de raportul compartimentului de specialitate nr. 32/11853/19.03.2021, respectiv al 

Compartimentului Juridic din aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Brad; 

 Având în vedere rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Brad, 

respectiv: raportul nr. 18/14685/24.03.2021 al comisiei de studii economice, prognoze, buget, finanțe și raportul 

nr. 28/14688/23.03.2021 al comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, 

respectarea drepturilor;  

În conformitate cu prevederile art. 370, art. 391 alin. 1 și ale art. 405 din Ordonanța de Urgență a 

Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, ale Ordinului 

Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice nr. 4514/2018 privind aplicarea prevederilor art. III 

alin. 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 

273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare, ale Ordinului nr. 

1709/2012 al Ministrului Finanţelor Publice privind revizuirea mediei numărului de locuitori prevăzute în 

tabelul 2 din Anexa la O.U.G. nr. 63/2010,  ale  H.G. nr. 4/2021 pentru stabilirea salariului de bază minim brut 

pe ţară garantat în plată,  ale Legii nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu 

modificările și completările ulterioare, ale art. 10 din Legea nr. 196/2018 privind înfiinţarea, organizarea şi 

funcţionarea asociaţiilor de proprietari şi administrarea condominiilor,  ale art. 37 – Secțiunea 4 din 

Regulamentul (UE) nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește 

prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date precum şi ale Legii nr. 53/2003 – 

Codul Muncii, cu modificările şi completările ulterioare; 

  În temeiul prevederilor art. 129 alin. 1, alin. 2 lit. a, alin. 3 lit. c, art. 139 alin. 1 și ale art. 196 alin. 1 lit. 

a din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,  precum şi ale 

art. 11 alin. 4 din Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, actualizată, 

 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

 

 Art. I. – Art. 2 din H.C.L. nr. 167/2020 privind aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii pentru 

aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Brad, aparatul permanent al Consiliului Local al 



Municipiului Brad, precum și pentru instituţiile şi serviciile publice locale din subordinea Consiliului Local al 

Municipiului Brad, astfel cum a fost modificată prin H.C.L. nr. 211/2020, se modifică și va avea următorul 

conținut:  

  ”Art.  2. – Se aprobă  Statul de funcţii pentru aparatul de specialitate al Primarului Municipiului 

Brad, precum și pentru instituţiile şi serviciile publice locale din subordinea Consiliului Local al Municipiului 

Brad”, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. II. – Celelalte articole din H.C.L. nr. 167/2020 privind aprobarea Organigramei şi a Statului de 

funcţii pentru aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Brad, aparatul permanent al Consiliului Local 

al Municipiului Brad, precum și pentru instituţiile şi serviciile publice locale din subordinea Consiliului Local 

al Municipiului Brad, astfel cum a fost modificată prin H.C.L. nr. 211/2020, rămân neschimbate. 

Art. III. – Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuternicește Compartimentul Resurse 

Umane din aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Brad.  

Art. IV. - Prezenta hotărâre poate fi atacată, conform procedurii şi termenelor prevăzute de Legea nr. 

554/2004 a contenciosului administrativ, actualizată. 

Art.  V.  - Prezenta se comunică: 

- Prefectului  Judeţului  Hunedoara; 

- Primarului Municipiului Brad; 

- Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici Bucureşti; 

- Compartimentului Resurse Umane. 

 

         Brad, 25.03.2021       

                                                                 

                                                                            

        Contrasemnează 

             PREȘEDINTE  DE ȘEDINȚĂ                                                  SECRETAR GENERAL  

                            Adina Beciu                                                                      Carmen – Irina Bora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
cvorumul necesar: 9 
sistemul de vot: deschis 

număr voturi obținute: 11  voturi “pentru” , 4 voturi ”împotrivă”, 2 abțineri                      


