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CONSILIUL LOCAL HUEDIN

            H O T Ă R A R E
privind aprobarea  transformării unui post vacant de inspector clasa I grad profesional 

principal poziția nr.75 din Statul de Funcții, in inspector clasa I grad profesional asistent
 

Primarul oraşului Huedin, Dr. Moroşan Mircea, în baza prerogativelor prevăzute de Legea nr. 

215/2001 a administraţiei publice locale.

Având în vedere referatul nr. 7729/21.08.2017 înaintat de Potra Mihaela-Anca, având funcția

publică de inspector clasa I grad profesional debutant, în cadrul Compartimentului de  Resurse

Umane și Relații cu Publicul din Aparatul de Specialitate al primarului orașului Huedin,   prin

care  solicită  aprobarea  transformării  postului  vacant  de  inspector  clasa  I  grad  profesional

principal poziția nr.75 din Statul de Funcții, în inspector clasa I grad profesional asistent.

             În conformitate cu prevederile art.107 alin.(2) lit.b) din Legea nr.188/1999-privind 

Statutul Funcționarilor publici,republicată,cu modificările și completările ulterioare, 

pentru”transformarea unei funcţii publice vacante într-o funcţie publică cu o altă denumire sau 

într-o funcţie publică de nivel inferior ori superior, cu încadrarea în numărul maxim de posturi 

aprobat pentru autoritatea sau instituţia publică şi în fondurile bugetare anuale alocate”,nu este 

necesară solicitatrea avizului din partea Agenției Naționale a Funcționarilor Publici,ci numai 

obligativitatea  instituției publice de a înștiința Agenția în termen de 10 zile lucrătoare.

Tinand seama de proiectul de hotărâre nr. 7744/21.08.2017 înaintat de primar și avizat de 

comisia de administrație publică la ședința din data de 23.08.2017.

           In conformitate cu prevederile art.2, 6, 8, 12, alin.1, lit.a, alin.2, 2, 14 din Legea nr. 101/2006 – 

Legea Serviciului de Salubrizare, art.. 36, alin.2, lit.a, d, alin.3, lit.b, alin.6, lit. 14, şi art. 45   din Legea  

nr. 215/2001 a Administratiei Publice Locale, modificată cu Legea 286/2006. 

         H O T A R A S T E

   Art. 1.  Se aprobă transformarea postului vacant de inspector clasa I grad profesional 

principal poziția nr.75 din Statul de Funcții,    în inspector clasa I grad profesional asistent.
Art. 2. Se aprobă  Organigrama și  Statului de Funcții  al Aparatului de Specialitate al Primarului 

Orașului Huedin, cu modificarile menționate la art.1, conform anexei la prezenta hotărâre.

Art.3.Cu ducerea  la  îndeplinire  a  prezentei  hotărâri  se  încredintează  Compartimentul  Resurse

Umane din cadrul Primăriei Orașului Huedin.
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