
R O M A N I A                                                                     

JUDEȚUL CLUJ   

CONSILIUL LOCAL HUEDIN 

    H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea modificarii Organigramei și a Statului de Funcții din Aparatul de Specialitate al 

Primarului Orașului Huedin, prin transformarea unor funcții contractuale în funcții publice 

 

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

57/2019. 

Având în vedere solicitarea nr.8968/2019 a d-nei Ficuț Ligia, încadrată ca administrator treapta I, 

gradație 5, în cadrul Compartimentul Administrația Domeniului Public și Privat din Aparatul de 

Specialitate al primarului Orașului Huedin, funcție contractuală de execuție, pe durată nedeterminată, de 

transformare a funcției contractuale în funcție publică, respectiv cererea nr.6762/2019 a d-nei Belei 

Ancuța, încadrată ca inginer gradul I în cadrul Biroului Cadastru și Registru Agricol gradație 3 din 

Primăria orașului Huedin, având funcția contractuală de execuție, pe durată nedeterminată, conexată cu 

solicitarea nr.6763/2019 a dl.Pașcalău Iosif-șef Birou  Cadastru și Registru agricol, prin care solicită 

transformarea funcției contractuale a d-nei Belei Ancuța în funcție publică. 

Tinand seama de referatul nr. 9221/15.10.2019  înaintat de  Compartimentului 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.  

Avand în vedere proiectul de hotarare nr. 9249/15.10.2019 înaintta de primar și avizat de comisia  

de muncă și protectie sociala la ședința din data de 21.10.2019. 

Potrivit prevederilor art.129 alin.3 lit.c, art. 196, alin.1, lit.a,  art. 370, alin.1, 2, 4, art.406, 407, 

409, 465, si art.612 din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ  

                H O T A R A S T E 

    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: 

- funcţia contractuală de execuție ocupată de către doamna Ficuț Ligia – administrator 

treapta I, regăsită la poziția nr.26 în Statul de funcții,având studii medii  se transformă în funcţie 

publică de execuţie - referent,clasa III,grad profesional "principal"  

- funcţia contractuală ocupată de către doamna Belei Ancuța – inginer gradul I, regăsită la 

poziția nr.65 în Statul de Funcții, având studii superioare (vechime in specialitatea studiilor de 13 

ani,7 luni si 15 zile ,la data de 07.10.2019) se transformă în funcţie publică de execuţie - 

inspector,clasa I,grad profesional "superior", conform Anexei 1-Organigrama și Anexei 2 - Stat de 

Funcții la proiectul de hotărâre.  

              Art.2. Se aprobă Organigrama și  Statul de Funcții al  Aparatului de Specialitate al Primarului 

Orașului Huedin, conform  modificărilor prevăzute la art.1 din prezentul proiect de hotărâre. 

             Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează compartimentul 

resurse Umane  din cadrul Primăriei  Orașului  Huedin. 

Nr.154/28.10.2019      

Consilieri total:   15 

        Consilieri prezenţi:  15 

                  Votat pentru:   15 

 

Preşedinte de şedinţă,     Contrasemnează Secretar General UAT, 

Farkas Marius                           Cozea Dan 

LS……………………… 


