
ROMANIA
JUDETUL CLUJ
CONSILIUL LOCAL HUEDIN

H O TARARE
privind aprobarea angaiarii unui numfu de 7 muncitori ecologiqti, pe perioadd determinatd, respectiv
0I.01.2022 - 3LI2.2022, in vederea realtzdrii programului de ecologizare pe anul2022.

Consiliul Local Huedin intrunit in sedinta ordinard din data de 30.12.2021.

AvAnd in vedere necesitatea realizdrii unor programede ecologizare 1a nivelul oragului Huedin pe

anwl2022.

TinAnd seama de referatul nt. 10363/17.12.2027, inaintat de Compartimentul Resurse Umane,

prin care solicitd aprobarea angajdrii unui numir de 7 muncitori necalificafi pe perioada deteminatd de

1a data de 01.0I.2022 -3I.12.2022, in vederea rcalizdrii programului de ecologizare pe a 112022, care

cuprinde totalitatea lucrdrilor derulate in scopul dezvoltdrii comunitdlii locale, refacerea $i intrefinerea
infrastructurii, pdstrarea qi intrelinerea curdleniei pe domeniul public, igienizarea, cosit si intretinut
spatii verzi, decolmatare ganfuri, canale, rigole, intretinerea drumurilor si strazilor, dezactivarca

focarelor de gunoaie de pe raza oraqului Huedin, intrelinerea curdleniei la Casa de Culturd, piata, Sala de

Sport, Policlinicd, WC public din oras, respectiv asigurarea cheltuielilor de personal pentru cele 7
posturi de muncitori necalificali ecologiqti din bugetul de venituri proprii qi subvenlii aI anului,2022 la
nivelul salariului minim pe economie, a categoriilor de lucrdri care vor fi efectuate in anul 2022, de

cdtre muncitorii incadrali la sewiciul de ecologie din cadrul Primdriei oraqului Huedin.

Av6nd in vedere proiectul de hotarare nr. I0440/I7 .722021 inaintat de primar gi avizat de

comisia pentru activitdJi economico * financiare 1a qedinla din data de 22.12.2027.
LuAnd in considerare prevederile art. 129, alin.1, lit.a, d, alin.7,Lit. n, art.I96, alin.1, 1it. a din

O.U.G nr. 5712019 privind Codul Administrativ.

HOTARA$rE
Ar1.1. Se aprobd angajarea unui numdr de 7 muncitori ecologigti, pe perioadd determinatd,

respectiv 01.01.2022 - 3l.12.2022, in vederea realizdrii programului de ecologizare pe anul2022.

Ar1.2. Se aprobd asigurarea cheltuielilor de personal aferentd celor 7 postud - muncitori

necalifica{i ecologiEti, din bugetul de venituri proprii qi subvenlii al anului 2022, la nivelul salariului

minim pe economie.

Ar1.3. Se aprobd categoriile de lucrdri care vor fi efectuate in anul 2021, de cdtre muncitorii

incadrali la serviciul de ecologie din cadrul Primdriei oragului Huedin, conform anexei 1a prezenta

hotdrdre.

Ar1.3. Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotdrdri se incredinleazd Direclia economicd din
cadrul Primdriei oras Huedin.
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