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

                                                                                               H O T Ă R Â R E
            privind  aprobarea  modificării Hotărârii Consiliului Local nr.158/27.11.2015, pentru angajarea cu
contracte de prestări servicii,  a unui număr de 6  muncitori ecologişti,  pe perioadă determinată, respectiv
01.01.2016 – 31.12.2016, în vederea  realizării  programului de ecologizare pe anul 2016,  și a lucrărilor care
vor fi executate de aceste persoane, prin suplimentarea cu încă 3 posturi de muncitori necalificați.

                 Consiliul Local Huedin întrunit în şedinţa ordinară din data de 16.12.2015.

Având în vedere  necesitatea realizării unor programe ecologice la nivelul orașului Huedin, și tinand

seama de referatul  nr.10946/16.12.2015, înaintat de  Gabor  Claudiu în calitate de administrator domeniul

public și privat, prin care  solicită aprobarea modificarii HCL nr.158/27.11.2015 pentru angajarea  unui număr

de 6 muncitori necalificați în domeniul ecologie în vederea  realizării  programului de ecologizare pe anul

2016,  care  cuprinde   totalitatea  lucrarilor  derulate  în  scopul  dezvoltării  comunității  locale,  refacerea  și

întreținerea infrastructurii, păstrarea și întreținerea curățeniei pe domeniul public, igienizarea, decolmatare

șanțuri, canale, rigole, dezactivarea focarelor de gunoaie de pe raza orașului Huedin, prin suplimentarea cu

inca 3 posturi de muncitori necalificați. 

Ținând seama de proiectul de hotărâre nr.10947/2015 înaintat de primar și avizat de comisia de

administratie publica, juridică, de disciplină, muncă și protecție socială la ședința din data de 16.12.2015.

Luând  în considerare prevederile  art. 36, alin., 2, lit.a, alin.3, lit.b şi 46   din Legea  nr. 215/2001 a

Administraţiei Publice Locale, modificată cu Legea 286/2006.

        H O T Ă R Ă Ș T E

Art.1.  Se  aprobă  modificarea  Hotărârii  Consiliului  Local  nr.158/27.11.2015,  pentru  angajarea  cu

contracte de prestări servicii,  a unui număr de 6  muncitori  ecologişti, pe perioadă determinată, respectiv

01.01.2016 – 31.12.2016, în vederea  realizării  programului de ecologizare pe anul 2016,  și a lucrărilor care

vor fi executate de aceste persoane, prin suplimentarea cu încă 3 posturi de muncitori necalificați.

Art.2. Se aprobă asigurarea cheltuielilor de personal aferentă celor 3 posturi – muncitori necalificați

ecologiști, din bugetul de venituri proprii și subvenții  al anului  2016, la nivelul salariului minim pe economie. 

Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire a  prezentei  hotărâri se încredințează  directia economică  din cadrul

Primăriei  orașului Huedin.

 Nr. 171/16.12.2015 Consilieri total: 15
Consilieri prezenţi: 15
Consilieri absenți:    2
Votat pentru:                                 13

Preşedinte de şedinţă, Contrasemnează Secretar,
Giurgiu Marinela Cozea Dan

            
   


