
R O M A N I A                                                                     
JUDEȚUL CLUJ   
CONSILIUL LOCAL HUEDIN 
              
             H O T Ă R Â R E 
privind aprobarea transformării postului vacant de funcție publică de execuție de inspector clasa I, grad 
profesional principal, post regăsit la poziția 35 în Statul de Funcții al Aparatului de Specialitate al 

Primarului (Serviciul Amenajarea Teritoriului, Urbanism și Protecție Civilă), în inspector, clasa I, grad 

profesional "debutant" 
 

    Consiliul Local Huedin întrunit în ședința ordinară din data de 26.06.2020. 
Având în vedere că Serviciul Amenajarea Teritoriului, Urbanism și Protecție Civilă din cadrul 

Aparatului de Specialitate al primarului Orașului Huedin are în componență un post vacant, funcție publică de 

execuție de inspector clasa I, grad profesional principal, și ținând seama de faptul că, orice modificare 

intervenită în sitauția funcțiilor publice se face prin act administrativ, se impune necesitatea transformării 

postului vacant de funcție publică de execuție de inspector clasa I, grad profesional principal, post regăsit la 

poziția 35 în Statul de funcții, în inspector, clasa I, grad profesional "debutant". 

Ținând seama de adresa Instituției Prefectului-Județul Cluj nr. 4885/2019 privind numărul maxim de 

posturi pentru anul 2019. 

Luând în considerare  referatul nr. 4439/16.06.2020 înaintat de  Compartimentul de  Resurse Umane din 

Aparatul de Specialitate al Primarului orașului Huedin, prin care propune aprobarea transformării postului  

vacant de funcție publică de execuție de inspector clasa I, grad profesional principal, post regăsit la poziția 35 

în Statul de funcții în cadrul Serviciului Amenajarea Teritoriului, Urbanism și Protecție Civilă, în inspector, 

clasa I, grad profesional "debutant". 

Având în vedere proiectul de hotărâre nr. 4521/18.06.2020 înaintat de primar și avizat de comisia de 

muncă și protecție socială la ședința din data de 22.06.2020.  

Potrivit prevederilor art. 129 alin.(1) lit.c, art. 196, alin.1, lit.a, art. 468 alin.1, lit.b, art.. 409 alin. 1, 3, 

lit.b coroborat cu prevederile art. 534 din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ 

             H O T A R A S T E 

              Art.1. Se aprobă transformărea postului vacant de funcție publică de execuție de inspector clasa I, 

grad profesional principal, post regăsit la poziția 35 în Statul de Funcții al Aparatului de Specialitate al 

Primarului (Serviciul Amenajarea Teritoriului, Urbanism și Protecție Civilă), în inspector, clasa I, grad 

profesional "debutant", conform Anexei 2 (Stat de Funcții) la prezenta hotărâre.  

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Compartimentul Resurse 
Umane din cadrul Primăriei Orașului Huedin. 

 
Nr. 80/26.06.2020      Consilieri total:   15 
        Consilieri prezenţi:              15  
        Votat pentru:   15 
 
Preşedinte de şedinţă,                  Contrasemnează, Secretar General UAT, 
Cozea Marinela                                     Cozea Dan 
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