
R O M A N I A                                                                     

JUDEȚUL CLUJ   

CONSILIUL LOCAL HUEDIN 

    H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea desființării postului contractual vacant de execuție de paznic din cadrul  

compartimentului tehnic administrativ (pozitia nr. 84 din Statul de Funcții) și înființarea postului – funcție 

publică vacantă de execuție de auditor clasa I, ,, grad profesional superior,, în cadrul compartimentului 

audit. 

Primarul oraşului Huedin, Dr. Moroşan Mircea, în baza prerogativelor prevăzute de O.U.G nr. 

57/2019. 

Având în vedere notificarea ANAF nr. 8477//20.09.2019 prin care se semnalează de către  

Direcția Generală a Finanțelor Publice Cluj, Serviciul Audit Public Intern,  faptul că la nivelul  instituției 

noastre nu se asigură auditarea tuturor activităților din cadrul institutiei, precum  și al activităților 

entităților subordonate, în colaborare sau sub autoritate, datorită faptului că există la acest moment 

prevăzut un singur post de auditor, se recomandă luarea măsurilor privind fundamentarea corectă a 

dimensiunii structurii de audit public intern astfel încât să poată fi asigurată auditarea întregii sfere 

auditabile într- o perioadă de trei ani, așa cum prevede cadrul legal. 

Tinând seama de referatul nr. 9293/16.10.2019 înaintat de  Compartimentul de  Resurse Umane și 

Relații cu Publicul din Aparatul de Specialitate al Primarului orașului Huedin,  prin care propune 

aprobarea desființării postului contractual vacant de execuție de paznic din cadrul compartimentului tehnic 

administrativ (pozitia nr. 84 din Statul de Funcții), și înființarea postului – funcție publică vacantă de 

execuție de auditor clasa I, ,, grad profesional superior,, în cadrul compartimentului audit al Primăriei 

orașului Huedin. 

Luând în considerare proiectul de hotărâre nr. 9310/17.10.2019 înaintat de primar și avizat de 

comisia de munca și protectie sociala la ședința din data de 21.10.2019. 

Potrivit prevederilor art.2, lit.f, art.11, lit.a din Legea nr.  672/2002  privind auditul public intern,  

art.129 alin.3 lit.c, art. 196, alin.1, lit.a,  art. 370, alin.1, 2, 4, art.406, 407, 409, 465, si art.612 din OUG nr. 

57/2019 privind Codul Administrativ  

        H O T A R A S T E 

    Art. 1. Se aprobă desființarea postului contractual vacant de execuție de paznic din cadrul  

compartimentului tehnic administrativ (pozitia nr. 84 din Statul de Funcții) și înființarea postului – funcție 

publică vacantă de execuție de auditor clasa I, ,, grad profesional superior,, în cadrul compartimentului 

audit,  conform anexei 1 - Organigrama și anexei  2 - Stat de Funcții  la hotărâre.  

  Art. 2. Se aprobă modificarea Organigramei și a Statului de Funcții din Aparatul de Specialitate al 

Primarului Orașului Huedin, conform modificărilor prevăzute la art.1 din prezenta hotărâre.  

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

Resurse Umane  din cadrul Primăriei  Orașului  Huedin. 

Nr.155/28.10.2019      

Consilieri total:   15 

        Consilieri prezenţi:  15 

                  Votat pentru:   15 

 

Preşedinte de şedinţă,                   Contrasemnează Secretar General UAT, 

Farkas Marius                           Cozea Dan 

LS……………………… 


