
R O M A N I A                                                                     

JUDEȚUL CLUJ   

CONSILIUL LOCAL HUEDIN 

                

     H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea angajării unui număr de 7 muncitori ecologişti, pe perioadă determinată, respectiv 

01.01.2021 – 31.12.2021, în vederea realizării programului de ecologizare pe anul 2021. 

 

            Consiliul Local Huedin întrunit în ședința extraordinară de îndată din data de 23.12.2020. 

 Având în vedere necesitatea realizării unor programe ecologice la nivelul orașului Huedin, și 

ținând seama de referatul nr. 9912/21.12.2020, înaintat de Compartimentul Resurse Umane, prin care 

solicită aprobarea angajării unui număr de 7 muncitori necalificați pe perioada determinată de la data 

de 01.01.2021 - 31.12.2021, în vederea realizării programului de ecologizare pe anul 2021, 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, dezactivarea focarelor de gunoaie de pe raza orașului Huedin, întreținerea curățeniei la 

Casa de Cultură, P.ta Agroalimentara, Sala de Sport, Policlinică, Capela, WC public din oras, respectiv 

asigurarea cheltuielilor de personal pentru cele 7 posturi de muncitori necalificați ecologiști din 

bugetul de venituri proprii și subvenții al anului 2021 la nivelul salariului minim pe economie. 

Luând în considerare proiectul de hotărâre nr. 9930/21.12.2020 înaintat de primar și avizat de 

comisia pentru activități economico – financiare și agricultură la ședința din data de 24.12.2020. 

Tinand seama de prevederile art. 129, alin.1, lit.a, d, alin.7, lit. n, art.196, alin.1, lit. a din 

O.U.G nr. 57/2019 privind Codul Administrativ. 

H O T Ă R Ă Ș T E 

Art.1. Se aprobă angajarea unui număr de 7 muncitori ecologişti, pe perioadă determinată, 

respectiv 01.01.2021 – 31.12.2021, în vederea realizării programului de ecologizare pe anul 2021. 

Art.2. Se aprobă asigurarea cheltuielilor de personal aferentă celor 7 posturi – muncitori 

necalificați ecologiști, din bugetul de venituri proprii și subvenții al anului 2021, la nivelul salariului 

minim pe economie. 

Art.3. Se aprobă categoriile de lucrări care vor fi efectuate în anul 2021, de către muncitorii 

încadrați la serviciul de ecologie din cadrul Primăriei orașului Huedin. 

        Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei  hotarâri se încredințează Directia economică din 

cadrul  Primăriei orașului Huedin. 

 

Nr.176/23.12.2020 

       Consilieri total:   15 

       Consilieri prezenţi:                 14 

       Votat pentru:    14 

 

Preşedinte de şedinţă,                 Contrasemnează, Secretar General UAT, 

Schvarcz Tibor                                         Cozea Dan 


