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

  H O T Ă R Â R E
   privind  angajarea unui număr de 5 muncitori ecologişti, pe perioadă determinată, respectiv 
01.01.2017 – 31.12.2017, în vederea  realizării  programului de ecologizare pe anul 2017

 
Primarul  oraşului  Huedin,  Dr.  Moroşan  Mircea,  în  baza  prerogativelor  prevăzute  de  Legea

nr.215/2001 a administraţiei publice locale. 
       Având în vedere  necesitatea realizării  unor  programe ecologice la  nivelul orașului Huedin,  și
tinand seama de referatul nr. 11351/19.12.2016, înaintat de compartimentul Resurse Umane – Brândaș I.S.
Marian, prin care solicită aprobarea angajării unui număr  de 5 muncitori necalificați în domeniul ecologie
în vederea realizării  programului de ecologizare pe anul 2017, care cuprinde  totalitatea lucrărilor derulate
în scopul dezvoltării comunității locale,  refacerea și întreținerea infrastructurii,  păstrarea și întreținerea
curățeniei pe domeniul public, igienizarea, decolmatare șanțuri, canale, rigole, dezacctivarea focarelor de
gunoaie de pe raza orașului Huedin, respectiv asigurarea cheltuielilor de personal pentru cele 5 posturi  de
muncitori necalificați ecologisti din bugetul   de venituri  proprii  și  subvenții al anului 2017 la  nivelul
salariului minim pe economie.

Ținând seama  de  proiectul  de  hotărâre  nr.  11280/16.12.2016  înaintat  de  primar  și  avizat  de
comisia de administrație publică la ședința din data de 16.12.2016.

Luând  în considerare prevederile  art. 36, alin., 2, lit.a, alin.3, lit.b şi 46   din Legea  nr. 215/2001
a Administraţiei Publice Locale, modificată cu Legea 286/2006.

     H O T Ă R Ă Ș T E

Art.1.  Se aprobă  angajarea  unui  număr  de 5  muncitori   ecologişti,  pe perioadă  determinată,
respectiv 01.01.2017 – 31.12.2017, în vederea  realizării  programului de ecologizare pe anul 2017. 

Art.2.  Se  aprobă asigurarea  cheltuielilor  de  personal  aferentă  celor  5 posturi  –  muncitori
necalificați   ecologiști, din bugetul de venituri proprii și subvenții  al anului  2017,  la nivelul salariului
minim pe economie. 

Art.3. Se aprobă categoriile de lucrări care vor fi efectuate în  anul 2017, de către muncitorii
încadrați la serviciul de ecologie din cadrul Primăriei Huedin, conform anexei la prezenta hotărâre.
           Art.4.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Economică din cadrul
Primăriei Orașului Huedin și Biroul Resurse Umane din cadrul Primăriei Orașului Huedin.

Nr. 135/20.12.2016 Consilieri total: 15
Consilieri prezenţi: 14
Consilieri absenti:   1
Votat pentru: 14

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


