
R O M A N I A                                                                     
JUDEȚUL CLUJ   
CONSILIUL LOCAL HUEDIN 
                      H O T Ă R Â R E 
privind aprobarea scoaterii la concurs a unui post vacant de economist IA norma intreaga pe perioada 
nedeterminata, la pozitia nr. 207,  respectiv a scoaterii la concurs a postului de subinginer I. Postul este 
vacant in Statul de Functii in cadrul Serviciului Achizitii Publice, cu norma întreagă pe perioada 

nedeterminată la pozitia nr. 220. 
 
              Consiliul Local Huedin întrunit în ședința ordinară din data de 26.06.2020. 

 Având în vedere adresa nr. 3619/19.06.2020 înregistrată sub nr. 4574/19.06.2020, a Spitalului 

Orășenesc Huedin, prin care solicită aprobarea scoaterii la concurs a unor posturi vacante în Statul de 
Functii la pozitia nr. 207 și pozitia nr. 220, în urma pensionarii angajatilor, și ținand seama de Hotărârea 

Comitetului Director cu nr. 23 din 05.06.2020 privind unele modificări în Statul de Funcții. 
  Ținând seama de referatul nr.4574/19.06.2020 înaintat de Compartimentul Resurse Umane din 
cadrul Primăriei orașului Huedin, prin care propune aprobarea scoaterii la concurs a postului de economist 
IA. Postul este vacant în Statul de Functii în cadrul Serviciului RUNOS, cu normă întreagă pe perioada 
nedeterminată, la poziția nr. 207. Postul este vacant de la data de 01.04.2020 prin pensionare la limita de 
vârstă a doamnei Trif Felicia, respectiv a scoaterii la concurs a postului de subinginer I. Postul este vacant 
în Statul de Funcții (Serviciul Achiziții Publice), cu normă întreagă pe perioada nedeterminată la poziția 
nr. 220. Postul este vacant de la data de 01.06.2020 prin pensionare la limită de vârstă a domnului 

Moldovan Ioan. 
 Menționăm că ocuparea posturilor vacante și temporar vacante se face în baza Legii 153/2017 

privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, O.U.G 90/2017 cu modificările și completările 
ulterioare iar cheltuiala de personal se încadrează în bugetul de venituri și cheltuieli. 

 Luând în considerare proiectul de hotărâre nr. 4575/19.06.2020 înaintat de primar și avizat de 

comisia pentru cultură, culte,  învățământ, sănătate la ședința din data de 22.06.2020. 
 Ținând cont de H.G. nr.476/2020 - privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României şi 

măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-
19, art.27 alin.(3) din Legea 55/2020 - privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor 

pandemiei de COVID-19.  
 In temeiul prevederilor Ordinul M.S nr.  916/2006, 1500/2009, 1224/2010, Legea nr. 153/2017 

privind salarizarea personalului platit din fonduri publice, OUG 90/2017 cu modificarile si completarile 
ulterioare. 

 Conform prevederilor art 129, alin.1, 2, lit. d, alin 7,  lit. c  şi art.196, alin.1, lit.a , din OUG nr. 

57/2019 privind Codul Administrativ. 
      H O T A R A S T E 
             Art.1. Se aprobă scoaterea la concurs a postului de economist IA. Postul este vacant în Statul de 
Funcții în cadrul Serviciului RUNOS, cu normă întreagă pe perioada nedeterminată, la poziția nr. 207. 
Postul este vacant de la data de 01.04.2020 prin pensionare la limită de vârstă a doamnei Trif Felicia, 
demararea procedurii de recrutare se va putea face doar după încetarea stării de alertă instituită la nivel 

național. 
Art.2. Se aprobă scoaterea la concurs a postului de subinginer I. Postul este vacant în Statul de 

Funcții în cadrul Serviciului Achiziții Publice, cu normă întreagă pe perioada nedeterminată la poziția nr. 
220. Postul este vacant de la data de 01.06.2020 prin pensionare la limită de vârstă a domnului Moldovan 
Ioan, demararea procedurii de recrutare se va putea face doar după încetarea stării de alertă instituită la 

nivel național. 
Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Spitalul orășenesc Huedin. 

Nr. 83/26.06.2020      Consilieri total:   15 
        Consilieri prezenţi:              15  
        Votat pentru:   15 
 
Preşedinte de şedinţă,                  Contrasemnează, Secretar General UAT, 
Cozea Marinela                                     Cozea Dan 
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