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                                                                           H O T Ă R Â R E
 privind aprobarea transformarii  unor funcții publice vacante, în funcții publice cu o altă denumire sau  în 

funcții publice de nivel inferior ori superior

             Consiliul Local Huedin întrunit în şedinţa extraordinară din data de 21.05.2016
            Având în vedere necesitatea adoptării măsurilor procedurale și de modificare a  Statului de Funcții al Aparatului
de Specialitate al Primarului Orașului Huedin, prin transformarea unor functii publice vacante, într-o funcție publica cu
o alta denumire sau  intr-o functie publica de nivel inferior ori superior, cu incadrarea in numarul maxim  de posturi, in
vederea parcurgerii  etapelor procedurale  de organizare a concursurilor pentru ocuparea acestor posturi,  si  implicit
aprobarea Statului de Functii conform modificarilor propuse. 

Luând în considerare proiectul  de hotărâre nr.  4374/18.05.2016  înaintat de primar și  avizat  de comisia de
administrație publică, de disciplină, muncă, și protecție socială la ședinta din data de 21.05.2016.

Ținand seama de  referatul nr. 4373/18.05.2016, înaintat de compartimentul Resurse Umane în cadrul 
Primăriei orașului Huedin, privind necesitatea adoptării măsurilor procedurale și de modificare a  Statului de Funcții 
al Aparatului de Specialitate al Primarului Orașului Huedin, prin transformarea unor functii publice vacante, într-o 
funcție publica cu o alta denumire sau  intr-o functie publica de nivel inferior ori superior.

In conformitate cu prevederile  art.22, alin.1, lit.i, l, art.25, alin.1,  art. 107, alin.2, lit.b, din legea nr. 188/1999  
privind Statutul Funcționarilor Publici, art. 36, alin.2, lit.a, alin.3, lit.b, şi art. 45   din Legea  nr. 215/2001 a 
Administratiei Publice Locale, modificată cu Legea 286/2006. 

H O T Ă R Ă Ș T E

   Art. 1  Se aprobă transformarea funcției publice de execuție vacante de  inspector grad profesional pricipal
(poziția nr. 16 din Statul de Funcții), în funcția publică de executie vacantă de inspector grad profesional debutant, la
Compartimentul executări silite din Statul de Funcții al Aparatului de Specialitate al Primarului Orașului Huedin.

Art. 2. Se aprobă transformarea funcției publice de executie vacante de inspector grad profesional principal 
( pozitia nr. 21 din Statul de Functii ) în funcția publică de executie  vacantă de consilier juridic debutant, în cadrul 
compartimentului Achizitii Publice, din Statul de Funcții al Aparatului de Specialitate al Primarului Orașului Huedin. 

Art.3. Se aprobă transformarea funcției publice  de execuție vacante de inspector grad profesional 
principal(poziția nr. 45 din Statul de Funcții) în funcția publică vacantă de executie de inspector, grad profesional 
debutant, în cadrul Serviciului Public Comunitar Local de Evidența Persoanelor, din Statul de Funcții al Aparatului de 
Specialitate al Primarului Orașului Huedin.

Art.4.  Se aprobă transformarea funcției publice vacante de polițist local, grad profesional asistent( poziția nr. 56
din Statul de Funcții),  în funcția publică  de execuție  vacantă de polițist local, grad profesional debutant, în cadrul 
Serviciului Poliție Locală din Statul de Funcții  al Aparatului de Specialitate al Primarului Orașului Huedin.. 

Art.5.  Se aprobă transformarea funcției publice de execuție vacante de consilier,  grad profesional 
superior( poziția nr.66 din  Statul de Funcții) în funcția publica de executie vacanta de inspector, grad profesional 
principal, în cadrul compartimentului de Asistență Socială, din Statul de Funcții al Aparatului de Specialitate al 
Primarului Orașului Huedin.

Art.6. Se aprobă transformarea funcției publice de executie vacante de consiler,  grad profesional superior 
(pozitia nr. 75 din Statul de Funcții ) în funcția publică de executie vacantă de inspector, grad profesional principal, în 
cadrul compartimentului Resurse Umane și Relații cu Publicul, din Statul de Funcții al Aparatului de Specialitate al 
Primarului Orașului Huedin.

Art.7. Se aprobă transformarea funcției publice de execuție vacante de consilier juridic, grad profesional 
principal ( poziția nr. 79 din Statul de Funcții), în funcția publică vacantă de execuție de inspector, grad profesional 
debutant, în cadrul compartimentului Resurse Umane și Relații cu Publicul, din Statul de Funcții al Aparatului de 
Specialitate al Primarului Orașului Huedin. 

Art.8. Se aprobă Statul de Funcții al Aparatului de Specialitate al Primarului orașului Huedin, conform  
modificărilor prevăzute la art. 1 – 7.  

 Art.9. Cu ducerea la îndeplinire a  prezentei  hotărâri se încredințează, Compartimentul Resurse 

Umane din  cadrul Primăriei orașului Huedin.
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Consilieri prezenţi: 13
Consilieri absenti:                           2
Votat pentru:                             13

Preşedinte de şedinţă, Contrasemnează Secretar,
Cozea Marinela Cozea Dan



            
   


