
R O M A N I A                                                                     
JUDEȚUL CLUJ   
CONSILIUL LOCAL HUEDIN 
                    H O T Ă R Â R E 
privind aprobarea modificării Statului de Funcții al Aparatului de Specialitate al Primarului Orașului 
Huedin, privind o functie publică de politist local, grad profesional principal(pozitia nr. 59 in Statul de 

Funcții) în cadrul Serviciului Poliția Locală Huedin. 
 
     Consiliul Local Huedin întrunit în ședința ordinară din data de 29.05.2020. 

Având în vedere raportul final al examenului nr.3436/2020,examen organizat în data de 
27.04.2020,funcționarul public care a participat la examenul de promovare în grad a fost declarat 

"admis"se impune transformarea funcției publice, începând cu 01.05.2020, în vederea promovării 

acestuia în grad profesional imediat superior și prin urmare modificarea Statului de Funcții astfel: 
- 1 funcție publică de polițist local în cadrul Serviciului Poliție Locală Huedin,clasa III,grad 

profesional asistent în polițist local,clasa III,grad profesional principal- 1 funcție publică în cadrul 

Serviciului Poliție Locală Huedin,post regăsit la poziția nr.59 în Statul de Funcții. 
Luând în considerare  referatul nr. 3820/20.05.2020 înaintat de Compartimentului de  Resurse Umane și 

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

modificării Statului de Funcții al Aparatului de Specialitate al Primarului Orașului Huedin, conform raportului 

final nr. 3436/2020 al examenului organizat la data de 27.04.2020. 
Ținând seama de proiectul de hotărâre nr. 3871/20.05.2020 înaintat de primar și avizat de comisia  de 

muncă și protecție sociala la ședințța din data de 25.05.2020. 
Potrivit prevederilor art. 121 alin.(1) lit.a0 din H.G nr.611/2008-pentru aprobarea normelor privind 

organizarea și dezvoltarea carierie funcționarilor publici,cu modificările și completările ulterioare" ,  art.129 
alin.3 lit.c, art. 196, alin.1, lit.a,  art. 385, alin.3, coroborat cu prevederile art.  477, art.478 409 alin. (1) 
coroborat cu prevederile art. 534 din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ 

                  H O T Ă R Ă Ș T E 
              Art.1. Se aprobă modificarea Statului de Funcții al Aparatului de Specialitate al Primarului Orașului 

Huedin, în urma raportului final nr. 3436/2020 al examenului de promovare organizat în data de 27.04.2020, 

începând cu data de 01.05.2020, astfel: 

- 1 funcție publică de polițist local în cadrul Serviciului Poliție Locală Huedin, clasa III, grad 

profesional asistent în polițist local, clasa III, grad profesional principal - 1 funcție publică în cadrul 

Serviciului Poliție Locală Huedin, post regăsit la poziția nr.59 în Statul de Funcții. 

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

din cadrul Primariei orasului Huedin. 

 

Nr.72/29.05.2020      Consilieri total:   15 
        Consilieri prezenţi:              13  
        Consilieri absenti    2 
        Votat pentru:   13 
 
Preşedinte de şedinţă,                  Contrasemnează, Secretar General UAT, 
Cozea Marinela                                     Cozea Dan 
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