
RO MANIA
ruDETUL CLUJ
CONSILruL LOCAL HUEDIN

HorAnAnB
privind aprobarea transformdrii unor funclii publice din Statul de Funclii al Aparatului de Specialitate al
Primarului Oragului Huedin

Consiliul Local Huedin intrunit in gedinla ordinar[ din data de 30.07 .2021.
AvAnd in vedere referatul m. 5425106.07.202I inaintat de Compartimentul Resurse Umane din

Aparatul de Specialitate al Primarului oraqului Huedin, prin care solicitd aprobarea transformdrii unor
funclii publice din Statul de Funclii al Aparatului de Speci alitateal Primarului Oragului Huedin, astfel:

- modificarea postului regdsit Iapozilia nr.10 in Statul de Funcfii in cadrul Biroului Impozite
gi Taxe Locale din post ocupat in post vacant, ca urmare a Dispozifiei primarul ui m. 22412g.05.202I.

- modificarea postului regdsit la pozi[ia r:u.. 92 in Statul de Funclii in cadrul Compartimentului
Guvernanld CorporativS, din post ocupat in post vacant ca urmare a Dispoziliei primarului nr.
233tr7.06.202r.

Menliondm faptul c5. modificdrile aduse nu schimbd numdrul total de funcfii din institufie.
JinAnd seama de proiectul de hotdrdre nr.5670114.07.2021 inaintat de primar gi avizat de

comisia de muncd, protecfie sociali gi juridicd la qedinla din data de 2L07 .202I.
Conform prevederilor arlt.502, alin. 1, lit. c din o.U.G. nr, 5712019 privind Codul administrativ,

cu modificdrile ;i completdrile ulterioare, care stipuleazd faptul cd raportul de serviciu al
funclionarului public se modificd prin transfer, coroborat cu prevederile art. 506 alin. (1) lit. (a) din
O'U'G' nr. 5712019-Privind Codul administrativ, cu modifrcdrile qi completdrile ulteriorare, care
stipuleazd faptul cd transferul poate avea loc in interesul serviciului.

Ludnd in considerare prevederile art. 81, alin. 7 din Legea nr. 5312003 - Codul Muncii
republicat, cu modificdrile qi completdrile ulterioar e, art.I29 alin. (3), lit. c), art, 196, alin. l, lit, a, art.
409 alin.1, 3, lit. b, din oUG.nr. 5712019 privind codulAdministrativ,

HorAnA$rE
Art.l. Se aprobd modificarea postului regdsit lapozilia nr. 10 in Statul de Funclii in cadrul

Biroului Impozite gi Taxe Locale, din post ocupat in post vacant, ca urmare a Dispozifiei primarului
nr.224128.05.2021.

4rt.2. Se aprobd modificarea postului regdsit la pozilia rtr. 92 in Statul
comparlimentului Guvernanfd corporativd, din post ocupat in post vacant ca
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Primarului nr. 233 I 17 .06.202L
Art.3. Se aprobd modificarea Staturui de Funcfii din Aparatul

ora;ului Huedin, conform Anexei 2-stat de Funclii la pr ezentahotdrdre.
Art.4.Cu ducerea la indeplinire aprezentei hotdrdri se incredin!eazd Compaftimentul resurse Umane din

cadrul Prim[riei oragului Huedin.

Nr.96130.07 .2021

Pregedinte de gedinJd,

Prof.Mati; Horea - Dorin
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Contrasemneazd, Secretar General UAT,


