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

   H O T Ă R Â R E
privind aprobarea   modificării  Organigramei  și Statului de Funcții al Aparatului de Specialitate al Primarului

Orașului Huedin.
 

 Consiliul Local Huedin, întrunit în şedinţa  ordinară  din  data de  24.01.2014.
         Având în vedere referatul nr. 326/16.01.2014 înaintat de  compartimentul Resurse Umane și Relații cu
Publicul, prin care solicită aprobarea modificării Organigramei și Statului de Funcții  al  Aparatului de Specialitate
al Primarului Orașului Huedin,  în  sensul  crearii unui post  de agent de pază prin mutarea de la Serviciul
amenajarea teritoriului și protecției civile,  devenit vacant ca urmare a pensionării ocupantului postului  de la
poziția nr. 37 din Statul de funcții și mutarea acestui post la compartimentul tehnic administrativ, de  agent de
pază  la poziția nr. 87.

Tinând seama de proiectul de hotărâre nr. 356/2014 înaintat de primar și avizat de  comisia de
administratie publică la ședința din data de 20.01.2014.

In conformitate cu prevederile  OUG nr. 77/2013 privind stabilirea unor măsuri de asigurare a
funcționalității administrației publice locale, a numărului de posturi și reducerea cheltuielilor  la instituțiile și
autoritățile publice din subordinea sa ,  Legea 188/1999 privind Statutul Funcţionarilor Publici, art. 36, alin. 1, 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 Orașului Huedin,  crearea unui post  de agent de pază  prin  mutarea de la Serviciul amenajarea
teritoriului și protecției civile,  devenit vacant ca urmare a pensionării ocupantului postului  de la poziția nr. 37
din Statul de funcții ,  la compartimentul tehnic administrativ, de  agent de pază  la poziția nr. 87.

Art.2.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează  compartimentul Resurse Umane și
Relații cu Publicul  și Directia economică  din cadrul Primăriei Huedin.

Nr. 20/24.01.2014 Consilieri total: 15
Consilieri prezenţi: 14
Votat pentru: 14

 Preşedinte de şedinţă, Contrasemnează Secretar,
 Prof. Pavel Cosmin Cozea Dan
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