
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   

             Consiliul Local Huedin întrunit în ședința ordinară din data de 31.07.2020. 

 Având în vedere raportul final al examenului nr. 4714/2020, examen organizat în data de 24.06.2020, 

funcționarul public care a participat la examenul de promovare în grad a fost declarat "admis"se impune 

transformarea funcției publice,începând cu 01.07.2020,în vederea promovării acestuia în grad profesional imediat 

superior și prin urmare modificarea Statului de Funcții astfel: 

            - funcția publică de inspector, clasa I, grad profesional asistent, se transformă în inspector, clasa I, grad 

profesional principal, funcție publică în cadrul Compartimentului Executări Silite, post regăsit la poziția nr.18 în Statul 

de Funcții. 

 Ținând seama de Dispoziția Primarului nr. 314/13.07.2020  prin care sa dispus  începând cu data de 

15.07.2020 încetarea raportului de serviciu a d.lui Pașcalău Iosif – funcționar public în funcția publică de conducere de 

Șef Birou Cadastru și Registru Agricol, urmare a îndeplinirii cumulative a condițiilor de vârstă standard și a stagiului 

minim de cotizare pentru pensionare, astfel că începând cu data de 15.07.2020 postul regăsit la poziția nr.61 în Statul 

de Funcții în cadrul Biroului Cadastru și Registru Agricol se va vacanta.    

 Având în vedere Dispoziția Directorului Ministerului Afacerilor interne, Directia Pentru Evidenta Persoanelor 

si Administrarea Bazelor de Date nr. 364/17.07.2020, începând cu data de 23.07.2020- postul ocupat de dl.Bradu 

Lucian prin detașare de la Ministerului Afacerilor Interne, Direcția Pentru Evidența Persoanelor și Administrarea 

Bazelor de Date, conform O.M.A.I nr.II/2273 din 14.08.2018 în cadrul SPCLEP Huedin, post regăsit la poziția nr.45 în 

Statul de Funcții, se vacanează, datorită încetăriii detașării de la MAI la SPCLEP Huedin, urmare a pensionării pentru 

limita de vârstă. 

 Luand în considerare  referatul nr. 5301/21.07.2020 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. 

 Ținând seama de proiectul de hotărâre nr. 5302/21.07.2020 înaintat de primar și avizat de comisia de muncă și 

protectie socială la ședința din data de 27.07.2020. 

Potrivit prevederilor O.M.A.I nr. II/2273/2018, art. 53, 55 din  Legea  nr. 263/2010, privind sistemul unitar de 

pensii publice, republicatăcu modificările și completările ulterioare121 alin.(1) lit.a 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. 409, alin. 1, art. 477, art.478  coroborat cu prevederile art. 

534, art.516, lit.a coroborate cu  art. 517, alin.1, lit.d,  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. 4714/2020 examen de promovare organizat în data de 01.07.2020,  astfel: 

       - funcția publică de inspector, clasa I, grad profesional asistent, se transformă în inspector, clasa I, grad 

profesional principal, funcție publică în cadrul Compartimentului Executări Silite, post regăsit la poziția nr.18 în Statul 

de Funcții. 

 Art.2. Incepând cu data de 15.07.2020 postul regăsit la poziția nr.61 în Statul de Funcții în cadrul Biroului 

Cadastru și Registru Agricol devine vacant, urmare a Dispoziției Primarului nr.314/13.07.2020. 

 Art.3. Începând cu data de 23.07.2020 - postul ocupat de dl.Bradu Lucian prin detașare de la Ministerului 

Afacerilor Interne, Direcția Pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date, conform O.M.A.I 

nr.II/2273 din 14.08.2018 în cadrul SPCLEP Huedin, post regăsit la poziția nr.45 în Statul de Funcții, se vacantează,  

datorită încetăriii detașării de la M.A.I la S.P.C.L.E.P Huedin, urmare a pensionării pentru limită de vârstă. 

             Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Compartimentul resurse Umane din 

cadrul Primăriei Orașului Huedin. 

Nr. 94/13.07.2020      Consilieri total:   15 

        Consilieri prezenţi:              12 

        Consilieri absenti:    3  

                    Votat pentru:   12 

Preşedinte de şedinţă,                  Contrasemnează, Secretar General UAT, 

Resteman Florineta                                 Cozea Dan 


