
R O M A N I A
JUDEȚUL CLUJ
CONSILIUL LOCAL HUEDIN

      H O T Ă R Â R E
  privind aprobarea  Organigramei și Statului de Functii al Aparatului de Specialitate al Primarului

orașului Huedin

 Primarul oraşului Huedin, Dr. Moroşan Mircea, în baza prerogativelor prevăzute de O.U.G nr.

57/2019 privind Codul Administrativ.

Având în vedere situația existentă  în cadrul instituției, stabilirea funcției publice de execuție de

consilier de achiziții publice, întrucât persoana care ocupă  în prezent funcția publică  de execuție de

inspector,clasa I,grad profesional principal ,post regăsit la poziția nr.20 în Statul de Funcții din

Compartimentul de Achiziții Publice desfășoară în proporție mai mare de  de 50%  activități de achiziții

publice.Astfel funcția publică  de execuție de inspector clasa I,grad profesional "principal" din cadrul

Compartimentului de Achiziții Publice din Aparatul de Specialitate al primarului orașului Huein,post

regăsit la poziția 20 în Statul de Funcții se transformă  în funcția publică  de execuție de consilier de

achiziții publice,clasa I,grad profesional "principal" prin schimbarea denumirii acestei funcții,cu

păstrarea , în conformitate cu obligația respectării, drepturilor la carieră ale funcționarilor publici.

Raportat la prevederile art.611 din OUG nr.57/2019-privind Codul Administrativ,în
sarcina autorităților publice locale revine obligația de a stabili funcția publică  specifică  de
conducere de secretar general al unității administrativ teritoriale,prin transformarea funcției
publice generale de secretar al UAT,astfel funcția publică  generală  de conducere de secretar  al
unității administrativ-teritoriale se transformă în funcție publică specifică  de secretar general al
unității administrativ-teritoriale Huedin.

Tinand seama de referatul nr. 7212/08.08.2019  înaintat de  Compartimentului de  Resurse Umane
și Relații cu Publicul din Aparatul de Specialitate al Primarului orașului Huedin,  prin care solicita
aprobarea modificarii Organigramei si Statului de Functii  al Aparatului de Specialitate al Primarului
orasului Huedin.

Potrivit prevederilor art.129 alin.(3) lit.c), art. 196, alin.1, lit.a, art. 370, 371, 385, alin.3,
art.534, art.610 din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ.

H O T Ă R Ă Ș T E

Art.  1  Se aprobă  Organigrama și  Statul  de Functii  al  Aparatului  de Specialitate  al  Primarului

orașului Huedin, conform anexei la prezenta hotărâre.

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

Umane din  cadrul Primariei orașului  Huedin.

Nr.108/23.08.2019 Consilieri total:        15
                                                                                                       Consilieri prezenti: 12
                                                                                                       Consilieri absenți:   3

Votat pentru:        12

Preşedinte de şedinţă,           Contrasemnează Secretar General UAT Huedin,
Farkaș Marius  Dan COZEA
LS………………………


