
R O M A N I A                                                                     

JUDEȚUL CLUJ   

CONSILIUL LOCAL HUEDIN 

    H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea modificării Organigramei și a  Statului de Funcții din  Aparatul de Specialitate 

al Primarului Orașului Huedin, prin transformarea  unei funcții contractuale în funcție publică. 

 

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

57/2019. 

Având în vedere solicitarea nr.10162/2019 înaintată de dl.Gabor Claudiu Tiberiu, încadrat ca și 

administrator treapta I, gradație 2, în cadrul  Serviciului de Salubrizare al Orașului Huedin, din Aparatul 

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

de transformare a funcției contractuale în funcție publică. Raportat la atribuțiile dl.Gabor Claudiu 

Tiberiu cuprinse în fișa postului, se impune transformarea funcției contractuale în funcție publică de 

execuţie - referent, clasa III, grad profesional "principal". 

Tinand seama de referatul nr. 10164/15.11.2019  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, prin transformarea  unei funcții contractuale în funcțe publică. 

Luand in considerare proiectul de hotarare nr. 10253/19.11.2019 inaintat de primar si avizat de 

comisia de administratie publica la sedinta din data de 25.11.2019. 

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

409465, si art.534612 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 unei funcții contractuale în funcție publică astfel: 

         - funcţia contractuală de execuție ocupată de către domnul Gabor Claudiu Tiberiu – administrator 

treapta I, regăsită la poziția nr.90 în Statul de funcții, se transformă în funcţie publică de execuţie - 

referent, clasa III, grad profesional "principal" cu respectarea condiţiilor specifice de studii şi vechime în 

specialitate. 

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

Orașului Huedin, conform  modificărilor prevăzute la art.1 din prezenta hotărâre. 

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

Resurse Umane din cadrul Primăriei orașului Huedin. 

 

Nr.171/29.11.2019      Consilieri total:   15 

        Consilieri prezenţi:  12 

        Consilieri absenți:    3 

                  Votat pentru:   15 

 

Preşedinte de şedinţă,                  Contrasemnează, Secretar General UAT, 

Schvarcz Tibor                                Cozea Dan 

LS……………………… 


