ROMANIA
JUDEȚUL CLUJ
CONSILIUL LOCAL HUEDIN
HOTĂRÂRE
privind aprobarea modificării Organigramei și Statului de Funcții al Aparatului de Specialitate al
Primarului Orașului Huedin
Primarul oraşului Huedin, Dr. Moroşan Mircea, în baza prerogativelor prevăzute de Legea
nr.215/2001 a administraţiei publice locale.
Având în vedere prevederile art.2 alin.(3) din Legea nr.188/1999-privind Statutul Funcționarilor
Publici,actualizată și republicată.
În conformitate cu prevederile art.III din O.U.G. 63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii
nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare și adresa
Instituției Prefectului Județului Cluj nr.5091/27.03.2017 prin care se stabilește numărul maxim de
posturi,respectiv 75,număr care nu cuprinde posturile de la S.P.C.L.E.P(7),posturile de la Serviciul Poliție
Locală(10) și un post de șofer microbus școlar(post primit în baza OUG nr.115/2011,detrminat potrivit
Art.IV alin.(4) din O.U.G. nr. 58/2014).
Ținând cont de prevederile art.36 alin.2 lit.a și alin.(3) lit.b. și ale art.45 din Legea nr. 215 2001a Administrației Publice Locale,actualizată și republicată ,de avizul ANFP București nr.26789 conexat cu
nr.23311 și 22377/2017 prin care se acordă aviz privind funcțiile publice din cadrul Aparatului de
Specialitate al primarului orașului Huedin și din cadrul serviciilor publice subordonate consiliului local al
orașului Huedin,județul Cluj și de adresa ANFP București nr.13869 conexat cu 9830/2017 prin care se
solicită punerea în acord cu prevederile legale și excluderea inadvertențelor strecurate din cauza unor erori
materiale în denumirea Compartimentului „Contabilitate,Buget,Finanțe”, în denumirea Serviciului de
„Urbanism,Amenajarea teritoriului și Protecție Civilă”și în denumirea Compartimentului Audit,îmi
exprim inițiativa de promovare a unui proiect de hotărâre având ca obiect modificarea de structură a
Organigramei și a Statului de Funcții al primarului orașului Huedin ,sens în care formulez prezentul
referat de aprobare, care să elimine erorile materiale strecurate având următoarele denumiri:
Compartimentul „ Contabilitate” și Serviciul” Amenajarea Teritoriului, Urbanism și Protecție Civilă”,
Compartiment Audit,precum și eliminarea relației de subordonare existentă anterior între consilul local și
primar.
Luând în considerare referatul nr.5389/14.06.2017, înaintat de Compartimentul Resurse Umane
din cadrul Primăriei Huedin, prin care solicită aprobarea modificării Organigramei și Statului de Funcții
din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Orașului Huedin.
Având în vedere proiectul de hotărâre nr. 5520/19.06.2017 înaintat de primar și avizat de comisia
de administrație publică, la ședința din data de 20.06.2017.
In conformitate cu prevederile art.2, 6, 8, 12, alin.1, lit.a, alin.2, 2, 14 din Legea nr. 101/2006 –
Legea Serviciului de Salubrizare, art.. 36, alin.2, lit.a, d, alin.3, lit.b, alin.6, lit. 14, şi art. 45 din Legea
nr. 215/2001 a Administratiei Publice Locale, modificată cu Legea 286/2006.
HOTĂRĂȘTE
Art. 1 Se aprobă modificarea Organigramei și Statului de Funcții al Aparatului de Specialitate
al Primarului Orașului Huedin, conform anexelor la prezenta hotărâre.
Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Compartimentul Resurse
Umane din cadrul Primăriei orașului Huedin.
Nr. 90/26.06.2017

Consilieri total:
Consilieri prezenţi:
Consilieri care nu au votat
Votat pentru:

Preşedinte de şedinţă,
prof. Biro Lajos
LS………………………

Contrasemnează Secretar,
Cozea Dan
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