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

  H O T Ă R Â R E
   privind  aprobarea  transformării postului de la poziția nr. 36 din Statul de Funcții al Primăriei
orașului  Huedin,  din  post  vacant,  în  post  ocupat,  pe  perioada  nedeterminată,  începând  cu  data  de
15.01.2018.

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

nr.215/2001 a administraţiei publice locale.

Tinând  seama  de  faptul  că  în  Statul  de  Funcții  și  în  structura  organizatorică  (Organigrama)

Primăriei orașului Huedin sunt necesare modificări impuse de necesitatea asigurării cadrului organizatoric

optim  pentru  realizarea  obiectivelor  stabilite  prin  lege;  prin  modificările  propuse  în  structura

organizatorică(organigramă) și în Statul de Funcții  al Aparatului de Specialitate al Primarului orașului

Huedin nu se modifică numărul de posturi aprobat.

    Având în vedere referatul nr. 815/22.01.2018 înaintat de  Compartimentului de  Resurse Umane și

Relații  cu  Publicul  din  Aparatul  de  Specialitate  al  Primarului  orașului  Huedin  și  ținând  seama  de

necesitatea adoptării măsurilor procedurale și de modificare a  Organigramei și  Statului de Funcții al

Aparatului de Specialitate al Primarului Orașului Huedin, prin transformarea unor posturi.

Luând în considerare Organigrama și Statul de Funcții din Aparatul de Specialitate al Primarului

orașului Huedin, avizate de către A.N.F.P și aprobate prin H.C.L nr. 117/29.08.2017.

Având în cedere faptul  că Primăria orașului Huedin a demarat  procedurile pentru ocuparea în

funcția  contractuală  de  execuție  de  muncitor  calificat  treapta  I  în  cadrul  Serviciului  Amenajarea

Teritoriului,  Urbanism și  Protecție  Civilă  în  cadrul  Aparatului  de  Specialitate  al  Primarului  orașului

Huedin în data de 10.01.2018 și raportul final al examenului nr. 463/12.01.2018 – prin care candidatul a

fost declarat ,, admis,, , ocupându- se astfel funcția contractuală vacantă. 

Luând în considerare proiectul  de hotarare nr.  845/23.01.2018,  înaintat  de primar  și  avizat  de

comisia de muncă și protecție socială la ședința din data de 25.01.2018.

Potrivit prevederilor art.31 alin. (1), (2) din Legea nr.153/2017 - privind Salarizarea personalului

plătit din fonduri publice.

Ținand  seama  de  prevederile  art.  36,  alin.  (3),  lit.b,  şi  art.  45    din  Legea   nr.  215/2001  a

Administrației Publice Locale, cu modificările la zi.

     H O T Ă R Ă Ș T E

   Art. 1 Se aprobă  transformarea postului de la poziția nr. 36 din Statul de Funcții al Primăriei

orașului  Huedin,  din  post  vacant,  în  post  ocupat,  pe  perioada  nedeterminată,  începând  cu  data  de

15.01.2018.

Art.2.Cu ducerea  la  îndeplinire  a  prezentei  hotărâri  se  încredințează  Compartimentul  Resurse

Umane din cadrul Primăriei Orașului Huedin.

Nr.10/30.01.2018 Consilieri total: 15
Consilieri prezenţi: 14

             Consilieri absenți                         1
Votat pentru: 14

Preşedinte de şedinţă, Contrasemnează Secretar,
Prof. Matiș Horea - Dorin                  Cozea Dan
LS………………………


	R O M A N I A
	JUDEȚUL CLUJ
	CONSILIUL LOCAL HUEDIN
	H O T Ă R Â R E

