
R O M A N I A                                                                     

JUDEȚUL CLUJ   

CONSILIUL LOCAL HUEDIN 

             

               H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea Organigramei și Statului de Funcții al Aparatului de Specialitate al Primarului 

Orașului Huedin. 

 

Consiliul Local Huedin întrunit în ședința ordinară din data de 18.12.2020. 

Având în vedere adresa nr.14065/13.11.2020, a Instituției Prefectului Județul Cluj, înregistrată 

sub nr. 9102/23.11.2020, prin care  a fost comunicat numărul maxim de posturi pentru anul 2020. 

Pentru unitatea administrativ-teritorială- Orașul Huedin numărul total al posturilor este 101, din 

care 75 de posturi potrivit pct.1 din Anexa la O.U.G. nr.63/2010, 7 posturi pentru serviciul public 

comunitar local de evidență a persoanelor, 10 posturi pentru Serviciul Poliție Locală, 8 posturi -doar 

pentru perioada implementării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile, 1 post șofer 

microbuz școlar. 

       Numărul maxim de posturi nu se aplică și capitolelor bugetare "Învăţământ" , "Asigurări şi 

asistenţă socială", finanţate din bugetele locale, precum şi din capitolul bugetar "Sănătate", indiferent 

de sursa de finanţare, respectiv pentru asistenții personali ai persoanelor cu handicap grav. 

            Luând în considerare faptul că în Statul de Funcții și în structura organizatorică(Organigrama)a 

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 referartul nr.9583/10.12.2020 înaintat de Compartimentul  Resurse Umane din 

Aparatul de Specialitate al Primarului orașului Huedin, prin care propune aprobarea Organigramei și 

Statului de Funcții al Aparatului de Specialitate al Primarului Orașului Huedin. 

 Avand în vedere proiectul de hotărâre nr. 9631/11.12.2020 înaintat de primar și avizat de 

comisia de muncă, protecție socială și juridică la ședința din data de 14.12.2020. 

 Potrivit prevederilor  art. III din OUG nr. 63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 

273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare,  art.129,  

alin.3,  lit.c, art. 196, alin.1, lit.a,  din  OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ 

 

            H O T Ă R Ă Ș T E 

        Art.1. Se aprobă Organigrama și Statul de Funcții al Aparatului de Specialitate al Primarului 

Orașului Huedin, conform  anexelor nr. 1, 2 la prezenta hotărâre. 

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei  hotarâri se încredințează Compartimnetul Resurse 

Umane din cadrul Primariei orașului Huedin. 

 

Nr.172/18.12.2020 

       Consilieri total:   15 

       Consilieri prezenţi:                 15 

       Votat pentru:    15 

 

Preşedinte de şedinţă,                 Contrasemnează, Secretar General UAT, 

Schvarcz Tibor                                                Cozea Dan 


