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JUDEȚUL CLUJ   

CONSILIUL LOCAL HUEDIN 
             

       H O T Ă R Â R E 

 privind aprobă modificarea Organigramei și Statului de Functii al Aparatului de Specialitate al 

Primarului orașului Huedin prin transformarea gradului profesional din ,, debutant,, in ,,asistent,, a unor 
posturi ocupate care au absolvit perioada de stagiu. 

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

215/2001 a administraţiei publice locale.       

  Luând în considerare 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. 11608/15.12.2017  inaintat de  Compartimentului de  Resurse Umane 

și Relații cu Publicul din Aparatul de Specialitate al Primarului orașului Huedin și tinand 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 din  gradul 

profesional ,, debutant,, in ,,asistent,, ca urmare a absolvirii perioadei de stagiu, incepand cu data de 
15.12.2017. 

 Ținând seama de Organigrama 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. 
 Luând în considerare proiectul de hotărâre nr. 11933/15.12.2017 înaintat de primar și avizat de 

comisia  de administrație publică, de disciplină, muncă și protecție socială la ședinta din data de 

18.12.2017. 

 Potrivit prevederilor art.101 alin.(1) din HG nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind 
organizarea si dezvoltarea carierei funcționarilor publici din Legea nr.153/2017 - privind Salarizarea 

personalului plătit din fonduri publice și art.41 alin.(1),(2) din H.G. nr. 286/2011. 

 Tinand seama de prevederile art. 36, alin. (3), lit.b, 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 modificarea Organigramei și Statului de Functii al Aparatului de Specialitate al 

Primarului orașului Huedin, prin transformarea gradului profesional din ,, debutant,, în ,,asistent,,  a unor 

posturi ocupate care au absolvit perioada de stagiu astfel: 

 - un post de inspector (politist local) clasa I din cadrul Serviciului Politie Locala, post care se 

regaseste la pozitia nr. 53 in Statul de Functii; 

 - un post de inspector (politist local) clasa I din cadrul Serviciului Politie Locala, post care se 

regaseste la pozitia nr. 54 in Statul de Functii; 

 - un post de inspector clasa I în cadrul Compartimentului Resurse Umane și Relatii cu Publicul , 

post care se regaseste la pozitia nr. 79 în Statul de Funcții. 

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

Umane si relatii cu Publicul din cadrul Primăriei Orașului Huedin. 

 Nr.186/21.12.2017                   Consilieri total:  15 

          Consilieri prezenţi:  14 

          Consilieri absenti:    1 

          Votat pentru:   14 

 
Preşedinte de şedinţă,        Contrasemnează Secretar, 

prof. Matiș Horea - Dorin                      Cozea Dan 


