ROMANIA
JUDET UL NEAMT
CONSILIUL L OCALAL ORASULUI TIRGU NE AMT
H O T A R A RE
privind nominalizarea posturilor de specialitate medico-sanitar
propuse de c\tre Spitalului Orasenesc „Sfântul Dim itrie” Tirgu Neamt
pentru ocuparea prin concurs sau examen
Consiliul Local al orasului Tirgu Neamt,
Avand in vedere faptul ca incepand cu data de 1 iulie 2010 au fost
implementate prevederile HG nr. 529/02.06.2010 realizandu-se transferul managementului activitatii
Spitalului Orasenesc Tirgu Neamt de catre autoritatea administratiei publice locale ; in baza
prevederilor Ordinului M.S. nr. 1224/2010 privind aprobarea normativului de personal pentru
asistenta medicala spitaliceasc ; art. 15 din H.G. nr. 56/2009 pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 162/2008; Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul
sanatatii ; OUG nr. 48/2010 privind modificarea si completarea unor acte normative din domeniul
sanatatii in vederea descentralizarii; HG. nr. 849/2012;
In baza adresei Ministerului Sanatatii nr. 80.036/05.01.2011 prin care ni se comunica faptul ca
solicitarile de aprobare a organizarii concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante se vor face
numai pentru posturile care s-au vacantat incepand cu 01.08.2010 iar competenta de aprobare revine
institutiei noastre ; in baza adresei Spitalului Orasenesc Tg Neamt nr. 7396/06.09.2012;
Luand act de expunerea de motive nr. 19371/13.09.2012 inaintata de Primarul orasului Tirgu
Neamt si de raportul de specialitate al B iroului R esurse Umane ;
In temeiul prevederilor art. 36 alin. 2 lit. „a” , alin. 3 lit. „b” si ale art. 45 alin. 1 din Legea
nr. 215/2001 a administratiei publice locale , republicata, cu modificarile si completarile ulterioare ;
HO T A R A S TE
Art. 1 Se aproba nominalizarea urmatoarelor posturi de specialiate medico-sanitar din cadrul
Spitalului orasenesc „Sfântul Dimitrie” Tirgu Neamt pentru ocuparea prin concurs sau examen :
2 posturi asistent medical – Sectia Medicina Interna
1 post asistent medical – Sectia C ardiologie
1 post asistent medical – Sectia Pediatrie
1 post asistent medical – Cabinet Planificare familiala
1 post asistent medical – Laborator radiologie si imagistica medicala
Art. 2 Spitalul Orasenesc „Sfântul Dimitrie” Tirgu Neamt prin serviciile sale de specialitate va lua
masurile necesare pentru aducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari
Art.3 Secretarul orasului Tirgu Neamt va asigura publicitatea si comunicarea prezentei hotarari
institutiilor si persoanelor interesate.
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