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JUDEȚUL CLUJ   

CONSILIUL LOCAL HUEDIN 

 

           H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea înființarii Compartimentului ,,Dezvoltare  Durabilă și Comunicare,, în cadrul Aparatului 

de Specialitate al Primarului Orașului Huedin. 

 

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

57/2019. 

Având în vedere asigurarea cadrului organizatoric optim peantru realizarea obiectivelor stabilite la 

nivelul instituței și anume, inițierea și implementarea proiectelor cu finanțare europeană și alte fonduri  

internaționale și faptul că Primăria orașului Huedin are în implementare două proiecte din fonduri externe 

,, Reabilitare energetică clădirea  veche a Spitalului orășenesc Huedin,, ,  ,,Dotare cu aparatură medicală a 

Ambulatoriului de specialitate din cadrul Spitalului orășenesc Huedin și două proiecte în perioada  

precontractuală ,,Înființare pistă biciclete pe traseul căii ferate dezafectate Huedin –  Sâncraiu – Călățele, 

,,WIFI4EU – Internet gratuit în orașul Huedin,, este necesară înființarea unui compartiment, unde 

personalul se va ocupa de aceste proiecte și de viitoare proiecte.  

Ținând seama de referatul nr. 10896/09.12.2019 înaintat de insp. Boca Paula din cadrul  

Compartimentului de Resurse Umane, prin care solicită aprobarea modificării Organigramei și Statului de 

Funcții al Aparatului de Specialitate al Primarului Orașului Huedin, prin înființarea  Compartimentului ,, 

Dezvoltare Durabilă și Comunicare,, . 

Luand in considerare proiectul de hotarare nr. 10974/09.12.2019 înaintat de primar și avizat de 

comisia de munca si protectie sociala la sedinta din data de 16.12.2019. 

Potrivit prevederilor art.129 alin.2 lit.a, alin.3, lit.c, și art. 196, alin.1, lit.a din OUG nr. 57/2019 

privind Codul Administrativ  

                  H O T A R A S T E 

    Art. 1.Se aprobă înființarea  Compartimentului ,,Dezvoltare  Durabilă și Comunicare,, în cadrul 

Aparatului de Specialitate al Primarului Orașului Huedin. 

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

al Primarului Orașului Huedin, prin înființarea  Compartimentului ,, Dezvoltare Durabilă  și Comunicare,,. 

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

Umane  din  cadrul Primăriei orașului Huedin. 

 

Nr.183/19.12.2019      Consilieri total:   15 

        Consilieri prezenţi:  14 

        Consilieri absenți:    1 

                  Votat pentru:   14 

 

Preşedinte de şedinţă,                  Contrasemnează, Secretar General UAT, 

Schvarcz Tibor                                       Cozea Dan 

LS……………………… 


