R OMANIA
JUDEȚUL CLUJ
CONSILIUL LOCAL HUEDIN
HOTĂRÂRE
privind aprobarea transformării unor posturi de personal nedidactic la Liceului Teoretic ,,Octavian Goga,,

Huedin
Consiliul Local Huedin întrunit în şedinţa ordinară din data de 30.05.2016

Având în vedere adresa nr. 919/11.05.2016 înaintată de Liceul Teoretic ,, Octavian Goga,, Huedin,
înregistrată sub nr. 4139/11.05.2016, prin care solicită aprobarea transformării unor posturi din cadrul personalului
nedidactic cu încadrarea în bugetul alocat, și ținând seama de Procesul Verbal din data de 30.03.2016 a Consiliului
de Administrație a Liceului Teoretic O. Goga.
Luând în considerare adresa Inspectoratului Școlar Județean nr. 3601/18.04.2016 prin care se aprobă
transformarea unor posturi de muncitor in cadrul Liceului Teoretic Octavian Goga Huedin.
Ținând seama de referatul nr. 4600/26.05.2016 înaintat de compartimentul de resurse umane din cadrul
Primăriei Huedin.
Având în vedere proiectul de hotărâre nr. 4601/26.05.2016 înaintat de primar și avizat de comisia de
administratie publica, juridică, de disciplină la ședința din data de 26.05.2016.
Luând în considerare prevederile art.4 din OUG nr. 57/2015 privind salarizarea personalului platit din
fonduri publice in anul 2016, art. 2, lit. b, din Ordinul nr. 538/2014 a Ministerului Educației,pentru aprobarea
Regulamentului de organizare și desfășurare a examenului de promovare a personalului contractual, art. 36, alin. 2,
lit.d, alin.6, lit.a, pct. 1 şi art. 45 din Legea nr. 215/2001 a Administraţiei Publice Locale, modificată cu Legea
286/2006.
HOTĂRĂȘTE
Art.1. Se aprobă transformarea unor posturi de personal nedidactic al Liceului Teoretic ,, Octavian Goga,,
Huedin, astfel:
–

1 post de Muncitor VI, în Muncitor V;

–

1post de Muncitor II, în Muncitor I;

–

1 post de Muncitor V, în Muncitor IV.
Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Liceul Teoretic ,, Octavian Goga,,

Huedin.
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