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JUDETUL NEAMT 

CONSILIUL LOCALAL ORASULUI TIRGU NEAMT 
 
PROIECT 
 

H O T A R A RE 
Privind avizarea  organizarii concursului pentru ocuparea pe durata 
determinata a postului de medic specialist chirurgie generala,  din 
cadrul Sectiei de chirurgie generala a Spitalului Orasenesc „Sfântul 

Dimitrie”  Tirgu Neamt    
 

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 spitaliceasca; 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; Ordinul MS nr. 869/2015 ; 
 In baza adresei primite de la Spitalul Orasenesc Tg Neamt nr. 
19499/24.09.2015 ; 
 Luand act de expunerea de motive nr. 19547/25.09.2015 inaintata de 
Primarul orasului Tirgu Neamt si de raportul de specialitate al Biroului 
Resurse 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 ; 

 
H O T A R A S T E 

 
Art. 1  Se aproba avizarea organizarii concursului pentru ocuparea pe 
durata determinata a postului de medic specialist chirurgie generala,  din 
cadrul Sectiei de chirurgie generala a Spitalului Orasenesc „Sfântul Dimitrie”  
Tirgu Neamt    
 
  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. 
 
 

INITIATOR, 
Primarul orasului   Tirgu Neamt 

Harpa Vasilica 
 
 

Avizat legalitate, 
SECRETAR ORAS 

       Jr. LAURA ELENA MAFTEI 



 
 
 
Primaria orasului Tirgu Neamt                                                  Aprob, 
Nr. 19547/25.09.2015                                                           Primar,         
                                                                                            Harpa Vasilica 
 
 
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE  
la proiectul de hotarare 
 

Privind avizarea  organizarii concursului pentru ocuparea pe durata 
determinata a postului de medic specialist chirurgie generala,  din 
cadrul Sectiei de chirurgie generala a Spitalului Orasenesc „Sfântul 

Dimitrie”  Tirgu Neamt    
 
   
 

In  conformitate  cu prevederile  art. 2 din HG nr. 849/2012  “ `n limita 
posturilor vacantate după data de 1 ianuarie 2012, nominalizarea posturilor pe 
categorii profesionale, în vederea ocupării prin concurs sau examen, este de 
competenţa ordonatorului de credite, cu aprobarea ordonatorului principal de 
credite “ 
 
  
           In baza adresei  Ministerului Sanatatii nr. 80.036/25.01.2011 prin care ni 
se comunica faptul ca solicitarile de deblocare si  aprobare a organizarii 
concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante se vor face numai pentru 
posturile care s-au vacantat, iar competenta de aprobare revine institutiei 
noastre; 

 
Propunem spre aprobare  avizarea organizarii concursului pentru ocuparea 

pe durata determinata a postului de medic specialist chirugie generala,  din 
cadrul Sectiei de chirurgie generala a Spitalului Orasenesc „Sfântul Dimitrie”  
Tirgu Neamt. 

 
 

 
 

       Intocmit,   
          ec. Elena Ionita 
      
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Primaria orasului Tirgu Neamt 
Nr. 19547/ 25.09.2015 
 
 
 
 
 
 

Expunere de motive 
 la proiectul de hotarare 

Privind avizarea  organizarii concursului pentru ocuparea pe durata 
determinata a postului de medic specialist chirurgie generala,  din 
cadrul Sectiei de chirurgie generala a Spitalului Orasenesc „Sfântul 

Dimitrie”  Tirgu Neamt    
 
 
 

   
 

In baza prevederilor art. 15 din Hotararea Guvernului nr. 56/2009 pentru 

aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuţii şi 

competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii către autorităţile administraţiei 

publice locale, 

In  conformitate  cu prevederile  art. 2 din HG nr. 849/2012  “ `n limita 
posturilor vacantate după data de 1 ianuarie 2012, nominalizarea posturilor pe 
categorii profesionale, în vederea deblocarii si ocupării prin concurs sau 
examen, este de competenţa ordonatorului de credite, cu aprobarea 
ordonatorului principal de credite “.  

Propunem spre aprobare  avizarea organizarii concursului pentru ocuparea 
pe durata determinata a postului de medic specialist chirurgie generala,  din 
cadrul Sectiei de chirurgie generala a Spitalului Orasenesc „Sfântul Dimitrie”  
Tirgu Neamt. 
 
 

 
 
      Primar,  
       Vasilica Harpa 
 
 
 
 


