R O MAN IA
JUDEȚUL CLUJ
CONSILIUL LOCAL HUEDIN
HOTĂRÂRE
privind aprobarea modificării Organigramei și a Statului de Funcții din Aparatul de Specialitate
al Primarului Orașului Huedin, prin transformarea unor funcții contractuale în funcții publice și vacantarea
a două posturi
Primarul oraşului Huedin, Dr. Moroşan Mircea, în baza prerogativelor prevăzute de O.U.G nr.
57/2019.

Avand în vedere raportul final al examenului nr.9604/2019, examen organizat în data de
23.10.2019, funcționarii publici care au participat la examenul de promovare în grad au fost
declarați "admisi"se impune transformarea a 4 funcții publice, începând cu data de 01.11.2019, în
vederea promovării acestora în grad profesional imediat superior și prin urmare modificarea
Statului de Funcții la poziția nr.10, 20, 48,58 in Statul de funcții.
Ținând seama de încetarea raportului de serviciu al Șefului de Serviciu al Poliției Locale
Huedin, urmare a demisiei d.lui.Călătan Gheorghe Constantin, postul regăsit la poziția nr.50 în
Statul de Funcții se va vacanta începând cu 01.11.2019,urmare a dispoziției nr.306/2019.
Având în vedere actul de demisie nr.9560/2019 al d.lui Salanță Vasile, din funcția
contractuală de execuție de referent treapta I,1/2 normă, gradație 5 în cadrul Compartimentului
Cultură din Aparatul de Specialitate al primarului Orașului Huedin, prin care notifică încetarea
contractului individual de muncă prin demisie, raportat la dispoziția primarului nr.309/2019,
postul regăsit la poziția nr.31 în Statul de Funcții se vacantează, începând cu 01.11.2019.
Tinand seama de referatul nr. 10129/13.11.2019 înaintat de Compartimentul de Resurse Umane
și Relații cu Publicul din Aparatul de Specialitate al Primarului orașului Huedin, prin care solicită
aprobarea modificării Organigramei și Statului de Funcții al Aparatului de Specialitate al Primarului
Orașului Huedin.
Având în vedere proiectul de hotărâre nr. 10373/22.11.2019 înaintat de primar și avizat de comisia
de muncă și protecție socială la ședința din data de 25.11.2019.
Potrivit prevederilor art.81 din Legea nr. 53/2003 – privind Codul Muncii, cu modificarile la zi,
art. 121, alin.1, lit.a din HG 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea
carierei functionarilor publici cu modificarile si completarile ulterioare art. 129 alin.3 lit.c, art. 196,
alin.1, lit.a, art. 370, alin.1, 2, 4, art. 409, alin.1 coroborat cu art. 534, art. 477, 478, si art. 516 lit.e din
OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ
H OTARASTE
Art. 1 Se aprobă modificarea Organigramei și a Statului de Funcții din Aparatul de Specialitate
al Primarului Orașului Huedin, prin transformarea unor funcții contractuale în funcții publice astfel:
- 1 funcție publică în cadrul Biroului Impozite și Taxe locale-inspector, clasa I, grad profesional principal în
inspector, clasa I, grad profesional superior, post regăsit la poziția nr.10 în Statul de Funcții.
- 1 funcție publică în cadrul Compartimentului Contabilitate-inspector, clasa I, grad profesional asistent în
inspector, clasa I, grad profesional principal, post regăsit la poziția nr.20 în Statul de Funcții

- 1 funcție publică în cadrul Serviciul public comunitar local de evidență a persoanelor Huedin -inspector,
clasa I, grad profesional principal, în inspector, clasa I, grad profesional superior, post regăsit la poziția nr.48 în
Statul de Funcții
- 1 funcție publică referent polițist local

în cadrul Serviciului Poliție Locală Huedin, clasa III, grad

profesional asistent, în referent clasa III, grad profesional principal -1 funcție publică în cadrul Serviciului
Poliție Locală Huedin, post regăsit la poziția nr.58 în Statul de Funcții.
Art.2. Se aprobă vacantarea postului regăsit la poziția nr.50 în Statul de Funcții al Aparatului de
Specialitate al Primarului orașului Huedin, conform dispoziției nr.306/2019 privind încetarea Raportului
de serviciu prin demisie a d.lui.Călătan Gheorghe Constantin – șef Serviciu Politia Locală, începând cu
data de 01.11.2019.
Art. 3. Se aprobă vacantarea postului cu 1/2 normă, regăsit la pozitia nr. 31 în Statul de Funcții
urmare a dispoziției primarului nr.309/2019 privind încetarea prin demisie a contractului individual de
muncă a dl. Salanță Vasile, începând cu 01.11.2019.
Art.4. Se aprobă Organigrama și Statul de Funcții al Aparatului de Specialitate al Primarului
Orașului Huedin, conform modificărilor prevăzute la art.1, 2 , 3 din prezenta hotărâre.

Art.5. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Compartimentul
Resurse Umane din cadrul Primariei orașului Huedin.
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Preşedinte de şedinţă,
Schvarcz Tibor
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Contrasemnează, Secretar General UAT,
Cozea Dan

