
R O M A N I A                                                                    
JUDEȚUL CLUJ  
CONSILIUL LOCAL HUEDIN

                  H O T Ă R Â R E
privind   aprobarea  modificarii   Organigramei și Statului de Funcții al 

Apapratului de Specialitate al Primarului  Orașului Huedin

                 Consiliul Local Huedin, întrunit în şedinţa  ordinară din data de  
28.09.2012.

Având în vedere adresa A.N.F.P Bucuresti nr.1629145/2012, prin care  
solicită modificarea Hotărârii nr.  108/2012 prin care s-a modificat Organigra și 
Statului de Funcții  privitor la amenajarea teritoriului și urbanismul, în sensul 
schimbării formei de organizare a acestei structuri în direcție sau serviciu, 
respectiv referatul nr7395/2012 înaintat de  compartimentul Resurse Umane din 
cadrul Primăriei Huedin, respectiv adresa  11920/2012 a Institutiei prefectului 
Judetului Cluj privind modificarea  HCL nr. 108/2012 in sensul constituirii 
serviciului de urbanism cu un numar minim 7 posturi de executie.

Luând in considerare  proiectul de hotărâre nr. 7677/2012 înaintat de  
primar și avizat de comisia de urbansim  la ședința din data de  24. 09.2012.

In conformitate cu prevederile   art. 36, alin.1, din Legea nr. 350/2001 
privind amenajarea teritoriului si urbanismul,  art. 112, alin 1 din  Legea nr. 
188/1999 privind Statutul Funcţionarilor Publici, art. III alin.1 din OUG nr. 
299/2008 art. XVI  lit. b din Legea nr. 161/2003art. 36, alin.2, lit.a, alin.3, 
lit.b, şi art. 45   din Legea  nr. 215/2001 a Administratiei Publice Locale, 
modificată cu Legea 286/2006. 

H O T Ă R Ă Ș T E

   Art. 1  Se aprobă modificarea Organigramei și Statului de Funcții  al 
Aparatului de Specialitate al Primarului Orasului Huedin, privitor la amenajarea 
teritoriului și urbanismul,  în sensul că structura de specialitate în domeniul 
amenajării  teritoriului și urbanismului se organizează  ca și serviciu astfel:

 Arhitect șef – conducătorul structurii de specialitate  - vacant 
 Lazar Ioan –  funcția publică – referent de specialitate, clasa II, grad 

profesional superior, nivelul studiilor SSD.
 Oros Iuliu – funcția publică – inspector, clasa I, grad profesional superior, 

nivelul studiilor S
 Vacant  -  functia publică - inspector, clasa I , grad profesional pricinpal, 

treaptă salarizare III, studii S. 
 Nistor Spiru  - funcție publica , referent specialitate clasa II, grad 

profesional superior.
 Vacanrt- funcție contractuală  magazioner
 Adorian Eugen – funcție contractuala, muncitor  I
 Lorincz Arpad – functie contractuala, muncitor I
 Nimăt  Ioan – funcție contactuala, muncitor I
 Pleșa Radu Dorin – funcție contractuala , muncitor I
 Szebe Andras – funcție contractuala, muncitor I
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Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează  biroul 
Resurse Umane si  serviciul de urbanism din cadrul Primăriei Huedin.

Nr135/28.09.2012 Consilieri total:
15

Consilieri prezenţi: 15
Votat pentru: 15

 Preşedinte de şedinţă, Contrasemnează 
Secretar,
 Dr. Sucilă Valentin Cozea Dan
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