
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 Statului de Funcții al  Aparatului de Specialitate al

Primarului Orasului Huedin, prin modificarea postului regăsit la poziția nr.38 în  Statul de funcții,

Primarul oraşului Huedin, Dr. Moroşan Mircea, în baza prerogativelor prevăzute de Legea

nr.215/2001 a administraţiei publice locale.

Având în vedere referatul nr. 1706/13.02.2019, înaintat de Compartimentul Rersurse Umane din

cadrul Primăriei Huedin, prin care solicită  aprobarea modificării Organigramei si Statului de Funcții al

Aparatului de Specialitate al Primarului Orasului Huedin, prin modificarea postului regăsit la poziția nr.38

în  Statul de funcții, din post vacant, în post ocupat.

Luând în considerare faptul că în Statul de Funcții și în structura organizatorică (Organigrama) a

Primăriei orașului Huedin sunt necesare modificări impuse de necesitatea asigurării cadrului organizatoric

optim pentru realizarea obiectivelor stabilite prin lege; prin modificările propuse în structura

organizatorică(organigramă) și în Statul de Funcții al Aparatului de Specialitate al Primarului orașului

Huedin nu se modifică numărul de posturi aprobat.

În conformitate cu prevederile art.40 din HG nr. 286 din 23 martie 2011  pentru aprobarea

Regulamentului – cadru privind stabilirea  principiilor generale  de ocupare a unui post vacant sau

temporar vacant corespunzator  funcțiilor contractuale și a criteriilor  de promovare în grade sau trepte

profesionale imediat superioare a personalului contractual  din sectorul bugetar platit din fonduri publice ,,

Candidatii declarati admisi la concursul de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator

unei functii contractuale sunt obigati sa se prezinte la post in termen de maximum 15 zile calendaristice de

la data afișării”.

Ținând seama de proiectul de  hotărâre nr. 1771/14.02.2019 înaintat de primar și avizat de comisia

de  administratie publică, muncă si protecție socială la sedinta din data de 18.02.2019.

Luand act de prevederile art. 36, alin. 3, lit.b,  alin.6, lit.a, pct. 3  şi  art. 45   din Legea  nr.

215/2001 a Administraţiei Publice Locale, modificată cu Legea 286/2006.

    H O T Ă R Ă Ș T E

Art.1. Se aprobă modificarea Organigramei și Statului de Funcții al  Aparatului de Specialitate al

Primarului Orasului Huedin, prin modificarea postului regăsit la poziția nr.38 în  Statul de funcții, din post

vacant, în post ocupat, conform anexei la prezenta hotărâre.

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

Umane si Relatii cu Publicul din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului orasului Huedin.

Nr.26/25.02.2019
                                                                                          Consilieri total: 15
                                                                                          Consilieri prezenti: 14

Consilieri absenti:          1
Votat pentru:        14

Preşedinte de şedinţă, Contrasemnează Secretar,
Cozea Marinela Cozea Dan
LS………………………


