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HorAnAnE
privind aprobarea modelului legitimaliei pentru alegii locali qi a modelului semnului distinctiv

al calitd{ii acestora.

Consiliul Local Huedin ?ntrunit in gedinfa ordinard din data de 29 .0I.2021 .
Avdnd in vedere referatul nr. 508/15.0I.202I de aprobare a d.lui primar al oragului Huedin,
JinAnd seama de referatul nr. 439113.01.2021 inaintat de jurist Potra Mihaela din cadrul

Compartimentului Resurse Umane, prin care propune aprobarea modelului legitimaliei pentru alegii
locali gi a modelului semnului distinctiv al calitdlii acestora.

LuAnd in considerare proiectul de hotdrdre nr. 509/15.01.2021inaintat de primar gi avizat de
comisia de munc6, protecfie sociald gi juridic[ la gedin{a din data de 20.01.2021.

In temeiul prevederilor HG. Nr. 282 din 7 aprilie 2005 privind stabilirea modelului legitima{iei
pentru alegii locali gi a modelului semnului distinctiv al calitilii acestora, a Regulamentului (UE) 20161679
al Parlamentului European gi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecJia persoanelor frzice in ceea
ce privegte prelucrarea datelor cu caracter personal qi privind libera circulalie a acestor date gi de abrogare
a Directivei 95l46lCE (Regularnentul general privind protecJia datelor - denumit in continuare ,,RGpD,').

Tinand seama de prevederile art.I29, alin.(l), alin.(2),lit.a), alin.(3), lit.a), aft. 139, alin,(l) gi
art'196, alin'(l), lit'a), art. 206 din O.U,G, nr. 5712019 privind Codul administrativ, cu modificirile si
completdrile ulterioare.

HOrAnASre
Att'l. Se aprobd modelul legitimafiei de primar al oragului Ifuedin, conform Anexei 1, care

face parte integrantd din prezenta hotdrdre.
Att.2. Se aprobd rnodelul legitirnaliei de viceprimar al oragului Huedin, conform Anexei 2, carc

face parte integrantd din prezenta hotdrdre.
Art'3. Se aprobd modelul legitimafiei de consilier local, membru a Consiliului local al oragului

Huedin, conform Anexei 3, care face parte integrantd din prezenta hotdrare.
Art.4. Se aprobd modelul semnului distinctiv al calitatii de reprezentant ales pentru primarul

oragului Huedin, conform Anexei 4, care face parte integrantd din prezenta hotdr6re.
Art.5' Se aprobi modelul semnului distinctiv al calitdtii de reprezentant ales pentru

viceprimarul oragului Huedin, conform Anexei 5, care face parte integrant6 din prezenta hotdrdre.
Art'6' Se aprobd modelul semnului distinctiv al calitdfii de reprezentant ales in Consiliul local

al Oragului Huedin, pentru consilierii locali, conform Anexei 6, care face parte integrantd din prezenta
hotdrdre.

Art'7. Cheltuielile pentru confeclionarea legitimaliilor a semnelor distinctive pentru primar,
viceprimar gi consilierii locali se suportd din bugetul local.

Art'8. Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotar6ri se tncredinteazd, Compattimentul Resurse
Umane din cadrul Primdriei oraqului Huedin.
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