
ROMANIA
JUDETUL CLUJ
CONSILIUL LOCAL HUEDIN

HorAnAnr
privind aprobarea transformarii unor func{ii pubice din Statul de Funcfii din Aparatul de Specialitate
al Primarului Oragului Huedin

Consiliul Local Huedin intrunit in gedinfa ordinard din data de 27.05.202;1
Avdnd in vedere referatul nr.3964/1L05.2021inaintat de Compartimentul Resurse Umane din

Aparatul de Specialitate al Primarului oragului Huedin, prin care solicitd aprobarea transformarii unor
funcfii pubice din Statul de Funcfii din Aparatul de Specialitate al Primarului Oragului Huedin, astfel:

- Modificarea postului regdsit la pozigia nr.22 in Statul de Funcfii in cadrul Compartimentului
Achizifii Publice din post ocupat in post vacant, ca urmare a Dispoziliei primaruluinr.lg2/ 05.04.202L

- Modificarea postului regdsit la pozilia nr.31 in Statul de Func{ii in cadrul Compartimentului
Cultur6, ca urmare a Dispoziliei Primarului nr.198/19.04.2021, in sensul modificdrii duratei de munci
din timp parlial al muncii de 4 ore/zi gi 20ls[ptdmdnd, in raport de munci cu timp normal de g ore pe
zi gi de 40 de ore pe sdptdmdnd.

findnd seama de proiectul de hotdrdre nr. 4120114.05.202I inaintat de primar qi avizat de
comisia de muncd, protecJie sociald gi juridic[ la gedinJa din data de 1g.05.2021.

Menliondm faptul c5 modificdrile aduse nu schimbd numdrul total de funclii din institufie.
Potrivit prevederilor art. 81, alin.7 din Legea nr. 53/2003 - Codul Muncii republicata, cu

modificdrile gi completdrile ulterioare, , art.l29, alin.3,lit.c, art. 196, alin.I,lit.a, art,409 alin. (1)
coroborat cu prevederile art. 534, art.5I6, lit.b din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ

HorAnA;re
Art.l. Se aprobd modificarea postului reg[sit la pozilia nr.22 in Statul de Func{ii in cadrul

Compartimentului Achizilii Publice din post ocupat in post vacant, ca urmare a Dispozifiei primarului

nr,l82/ 05.04.202r, conform anexei nr. 2 (Statul de Funcfii) laprezentahotdr6re.

Art.z. Se aprobd modificarea postului regdsit la pozilia nr. 3l in Statul de FuncJii in cadrul
Compartimentului Culturd, ca urmare a Dispoziliei Primaruluinr.l98l19.04.Z02I, conform anexei nr. 2
(Statul de Funcfii) la prezentahotdrdre.

Art'3.Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotdrdri se incredin{eazd Compartimentul Resurse

Umane din cadrul Primdriei oragului Huedin.

Nr.70/27 .05.2021 Consilieri total:
Consilieri prezen{i:

Consilieri absenti:

Votat pentru:

Abtineri:

Prepedinte de gedinld

Prof. Matig Horea -Dorin
Contrasemneazd, Secretar General UAI.
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