R O MAN IA
JUDEȚUL CLUJ
CONSILIUL LOCAL HUEDIN
HOTĂRÂRE
privind aprobarea transformarii unor posturi din Statul de Funcții al Aparatului de Specialitate al
Primarului orașului Huedin.
Primarul oraşului Huedin, Dr. Moroşan Mircea, în baza prerogativelor prevăzute de Legea
nr.215/2001 a administraţiei publice locale.
Având în vedere faptul că în Statul de Funcții și în structura organizatorică (Organigrama)
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.
Ținând seama de referatul nr. 5453/11.06.2019 înaintat de Compartimentului de Resurse Umane și
Relații cu Publicul din Aparatul de Specialitate al Primarului orașului Huedin și tinand seama de
necesitatea adoptării măsurilor procedurale și de modificare a Organigramei și Statului de Funcții al
Aparatului de Specialitate al Primarului Orașului Huedin, prin transformarea unor posturi.
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.
Având în vedere raportul final al comisiei de concurs nr. 5164/29.05.2019, funcționarii publici
care au participat la concursul de promovare în grad au fost declarați "admisi”, se impune transformarea a
3 funcții publice, începând cu 01.06.2019, în vederea promovării acestora în grad profesional imediat
superior și prin urmare modificarea Statului de Funcții, pozitiile nr. 20, 61, 75.
Tinand seama de raportul final nr.5217/31.05.2019, personalul contractual care a participat la
examenul de promovare în grad imediat superior din referent de specialitate gradul II în referent de
specialitate gradul I în cadrul Compartimentului Asistență Socială a fost declarat ,,admis”, se împune
transformarea postului într-un nivel imediat superior în vederea promovării acestuia, postul regăsindu-se
la poziția nr.70 în Statul de Funcții și prin urmare modificarea Statului de Funcții al Primăriei orașului
Huedin,din referent de specialitate gradul II în referent de specialitate gradul I în carul Compartimentului
de asistență socială, începând cu 01.06.2019.
Avand in vedere proiectul de hotarare nr. 5901/20.06.2019 înaintat de primar și avizat de comisia
de administratie publica, munca, si protectie sociala la ședinta din data de 24.06.2019.
În temeiul prevederilor art. 63, 64, art.107 alin.1, 2, art.111, alin.1 din Legea nr.188/1999-privind
Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare, art.31 din Legea nr.
153/2017 privind salarizarea personalului din fonduri publice, art.41, alin.1, din HG. Nr. 286/2011,
dispozitia nr. 495/2017 de aprobare a producerii b art.121 alin.(1) lit.a) din H.G. nr.611/2008 - pentru
aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici art. 36, alin. (3), lit.b,
şi art. 45 din Legea nr. 215/2001 a Administratiei Publice Locale, cu modificarile la zi.
HOTĂRĂȘTE
Art. 1 Se aprobă transformarea unor posturi din Statul de Funcții al Aparatului de Specialitate al
Primarului orașului Huedin, de la poziția nr. 20, 61, 70, 75, astfel:
- 1 funcție publică în cadrul Biroului Cadastru și Registru Agricol- inspector, clasa I,grad
profesional principal în inspector,clasa I,grad profesional superior- post regăsit la poziția nr.61 în Statul de
Funcții.
- 1 funcție publică în cadrul Compartimentului Resurse Umane și Relații cu Publicul inspector ,clasa I,grad profesional asistent în inspector,clasa I,grad profesional principal- post regăsit la
poziția nr.75 în Statul de Funcții.

–

1 funcție publică în cadrul Compartimentului Achiziții Publice- inspector ,clasa I, grad
profesional asistent în inspector,clasa I,grad profesional principal- post regăsit la poziția nr.20
în Statul de Funcții.

–

1 functie de referent de specialitate gradul II în referent de specialitate gradul I în carul
Compartimentului de asistență socială, începând cu 01.06.2019.la poziția nr.70 în Statul de
Funcții.
Art.2.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se incredinteaza încredintează
Compartimentul Resurse Umane din cadrul Primăriei orașului Huedin.
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