
R O M A N I A                                                                     

JUDEȚUL CLUJ   

CONSILIUL LOCAL HUEDIN 

           H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare al Aparatului de Specialitate al Primarului 

orașului Huedin, respectiv aprobarea  Regulamentului de Ordine Interioară  al 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 structura organizatorică a instituţiei aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al 

oraşului Huedin nr. 171 / 29.11.2019 privind aprobarea modificării organigramei şi a Statului de Funcţii 

din aparatul de Specialitate al Primarului oraşului Huedin şi art. 129 alin. (2) pct. a) din OUG 57/2019 

privind Codul Administrativ,  ,,Consiliul local exercită următoarele categorii de atribuţii:a) atribuţii 

privind unitatea administrativ-teritorială, organizarea proprie, precum şi organizarea şi funcţionarea 

aparatului de specialitate al primarului, ale instituţiilor publice de interes local şi ale societăţilor şi regiilor 

autonome de interes local,, . 

 Prin Dispoziția nr.518/2015 a fost aprobat Regulamentul de ordine Interioară al Aparatului de 

Specialitate al Primarului Orașului Huedin. Având în vedere că de la această dată au survenit modificări în 

structura funcțională și organizatorică a compartimentelor, precum și modificări legislative, care 

reglementează organizarea și funcționarea autorităților administrației publice locale, se impune adoptarea 

unui nou Regulament de Ordine Interioară, în vederea asigurării disciplinei în muncă și asigurării 

respectării legislației în vigoare. 

 Tinand seama de referatele nr. 11157, 11158/13.12.2019 înaitate de Compartimentul Resurse 

Umane din cadrul Primăriei orașului Huedin, prin care se propune aprobarea Regulamentului de 

Organizare și Funcționare al Aparatului de Specialitate al Primarului Orașului Huedin respectiv aprobarea 

Regulamentului de Ordine Interioară  al Aparatului de Specialitate al Primarului Orașului Huedin.  

 Avand in vedere proiectul de hotarare nr. 11193/13.12.2019 înaintat de primar și avizat de comisia 

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

 In baza prevederilor  Legii nr. 53/2003 – privind Codul Muncii, republicată cu modificarile și 

completările ulterioare,  art. 129, alin.2, lit.a, art.196, alin.1, lit.a din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ. 

       H O T A R A S T E  

  Art.1. Se aprobă  Regulamentul de Organizare si Functionare al Aparatului de Specialitate al 

Primarului orașului Huedin,  conform anexei la  prezenta hotarare. 

 Art.2. Cu data intrarii în vigoare a noului  regulament se abrogă anexa 1 la Dispoziția nr. 

1381/2010 privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare al Aparatului de Specialitate al 

Primarului orașului Huedin. 

       Art.3. Se aprobă Regulamentul de Ordine Interioară  al Aparatului de Specialitate al Primarului 

orașului Huedin,  conform anexei la  prezenta hotărâre. 

  Art.4.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Compartimentul Resurse 

Umane si Aparatul de Specialitate al Primarului  orașului Huedin. 

Nr.188/19.12.2019      Consilieri total:   15 

        Consilieri prezenţi:  14 

        Consilieri absenti:                1 

        Votat pentru:   14 

 

Preşedinte de şedinţă,                  Contrasemnează, Secretar General UAT, 

Schvarcz Tibor                                       Cozea Dan 

LS……………………… 


