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

H O T Ă R Â R E
privind  aprobarea  transformarii unor posturi  de personal didactic auxiliar, respectiv  persoanl

nedicactic  la Liceul Teoretic,, O.Goga ,, Huedin

Consiliul local Huedin întrunit în ședința ordinară din data de 26.04.2013.
       Având în vedere adresa nr. 1043/2013 a Liceului Teoretic ,, O.Goga,, Huedin, prin care solicită
aprobarea  transformării unor posturi  de personal didactic auxiliar respectiv  persoanl nedicactic ,
adresa nr. 3486/2013 a I.S.J Cluj  prin care s-a aprobat promovarea solicitată,  Hotărârea  Consiliului
de Administrație  din data de 18.03.2013, respectiv referatul nr. 3067/2013 înaintat de Direcția
economică din cadrul Primăriei Huedin.

Luând în considerare proiectul de hotărâre nr. 3070/2013, înaintat de primar și avizat de
comisia  de îvățământ, cultură la ședința din data de 22.04.2013.

Ţinând seama de prevederile Ordinului nr. 4422/2011 a M.C.T.S, art.2, lit.b din Regulamentul
de organizare și desfășurare a concursului sau examenului de promovare în grade sau trepte
profesionale a personalului contractual,  aprobat prin art.1 din Ordinul 4422/2011, Legea Cadru nr.
284/2010, respectiv art. 36, alin. 2, lit.d, art.6, lit.a, pct.1 si  art. 45 din legea nr. 215/2001 a
Administraţiei Publice Locale republicată.

H O T Ă R Ă Ș T E

 Art. 1  Se aprobă transformarea postului de personal didactic auxiliar - laborant II studii
medii, în post de laborant I studii medii  la  Liceul Teoretic ,, O.Goga,, Huedin.

Art.2. Se aprobă  transformarea unor posturi de  personal nedidactic  in cadrul Liceului
Teoretic ,, O.Goga,, Huedin astfel:
-  din  muncitor (de întreținere)II, în muncitor (de intreținere I) -normă întreagă
-  din muncitor(fochist ) II, în muncitor(fochist)I – normă întreagă
-  din muncitor(bucătar) III, în muncitor(bucătar) II – normă întreagă
-  din muncitor(spălătoreasă) VI în muncitor(spălătoreasă)V – 1/2 normă

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Liceul Teoretic O.Goga ,,
Huedin.
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