
R O M A N I A                                                                     

JUDEȚUL CLUJ   

CONSILIUL LOCAL HUEDIN 

              

     

              H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea transformării unor funcții publice, urmare a examenelor susținute și modificarea Statului de 

Funcții din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Orașului Huedin. 

 

    Consiliul Local Huedin întrunit în ședința ordinară din data de 27.11.2020. 

Având în vedere referatul nr. 8982/19.11.2020 înaintat de Potra Mihaela din cadrul Compartimentului Resurse 

Umane, prin care propune aprobarea transformării unor funcții publice, urmare a examenelor susținute și 

modificarea Statului de Funcții din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Orașului Huedin. 

Promovarea în grad profesional se face prin concurs sau examen, organizat de către autorităţile şi instituţiile 

publice, cu încadrarea în fondurile bugetare alocate, prin transformarea postului ocupat de funcţionarul public ca 

urmare a îndeplinirii condițiilor pentru promovarea în grad profesional. 

Ținând seama de proiectul de hotărâre nr. 8999/19.11.2020 înaintat de primar și avizat de comisia de muncă, 

protecție socială și juridică la ședința din data de 23.11.2020. 

Potrivit prevederilor art. 121, alin. 1 lit.a din H.G nr.611/2008 - pentru aprobarea normelor privind 

organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare art. 129 alin.(3) 

lit.c, art. 196, alin.1, lit.a, art. 477, 478 din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ.    

                H O T A R A S T E  

         Art.1. Se aprobă transformarea funcției publice de inspector, clasa I, grad profesional asistent, în 

inspector, clasa I, grad profesional principal în cadrul Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor 

Huedin, post regăsit la poziția nr.46 în Statul de Funcții al Aparatului de Specialitate al Primarului Orașului Huedin, 

conform anexei la prezenta hotărâre. 

 Art.2. Se aprobă transformarea funcției publice de  consilier juridic, clasa I, grad profesional asistent,  în 

consilier juridic, clasa I, grad profesional principal, în cadrul Compartimentului Achiziții Publice, post regăsit la 

poziția nr. 22 în Statul de Funcții al Aparatului de Specialitate al Primarului Orașului Huedin, conform anexei la 

prezenta hotărâre. 

       Art.3.Se aprobă transformarea functiei publice de inspector, clasa I, grad profesional asistent,  în 

inspector, clasa I, grad profesional principal în cadrul Compartimentului Executări Silite, post regăsit la poziția nr.17 

în Statul de Funcții al Aparatului de Specialitate al Primarului Orașului Huedin, conform anexei la prezenta 

hotărâre. 

 Art.4. Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotărâri se încredintează Compartimentul Resurse Umane și 

Direcția economica din cadrul Primăriei Orașului Huedin. 

Nr.153/27.11.2020 

       Consilieri total:    15 

       Consilier demisionar:     1 

       Consilieri prezenţi:                 13 

       Consilieri absenti:       1 

       Votat pentru:    13 

 

Preşedinte de şedinţă,                 Contrasemnează, Secretar General UAT, 

Schvarcz Tibor                                Cozea Dan 


