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

          H O T Ă R Â R E
Privind aprobarea modificarii Statului de Functii al Aparatului de Specialitate al Primarului

orasului Huedin, privind transformarea funcției publice vacante de execuție de referent, clasa III,
grad profesional superior, regăsită la poziția nr.76 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. 4067/17.04.2019 inaintat de  Compartimentului de  Resurse Umane

și Relații cu Publicul din Aparatul de Specialitate al Primarului orașului Huedin privind adoptarea unor

masuri de stabilire a reprezentarii in instanta prin consilier juridic a institutiei in conformitate cu art.84 din

Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedura civila, fapt ce impune transformarea unui post vacant –

functie publica, in post de consilier juridic.

Tinand seama de necesitatea adoptării măsurilor procedurale și de modificare a Organigramei și

Statului de Funcții al Aparatului de Specialitate al Primarului Orașului Huedin.

Luand în considerare Organigrama și Statul de Funcții din Aparatul de Specialitate al Primarului

orașului Huedin, avizate de către A.N.F.P și aprobate prin H.C.L nr. 117/29.08.2017.

Avand in vedere proiectul de hotarare nr. 4077/18.04.2019 înaintat de primar și avizat de comisia

de administratie public, de muncă si protectie sociala la ședința din data de 18.04.2019

Potrivit prevederilor art art.84 din Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedura civila , art. 107,

alin.2, lit.b din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, art.31 din Legea nr.153/2017 -

privind Salarizarea personalului plătit din fonduri publice și art.41 alin.(1),(2) din H.G. nr. 286/2011.

Tinand  seama  de  prevederile  art.  36,  alin.  (3),  lit.b,  şi  art.  45    din  Legea   nr.  215/2001  a

Administratiei Publice Locale, modificată cu Legea 286/2006.

      H O T Ă R Ă Ș T E

 Art. 1 Se aprobă  modificarea Statului de Functii al Aparatului de Specialitate al Primarului

orasului Huedin, privind transformarea funcției publice vacante de execuție de referent, clasa III,

grad profesional superior, regăsită  la poziția nr.76 în Statul de Funcții, în funcția publică  de

execuție de consilier juridic, clasa I, grad profesional asistent, conform anexei la prezenta

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

Umane   din cadrul Primăriei Huedin.

Nr.66/24.04.2019                                                         Consilieri total:        15
                                                                                               Consilieri prezenti: 14

     Consilieri absenti:                1
     Votat pentru:        14

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


