
 
ROMÂNIA 

JUDEŢUL NEAMŢ 
CONSILIUL LOCAL AL ORA ŞULUI TÎRGU NEAMŢ 

 
PROIECT 

 
HOTARARE 

privind  transformarea postului de inspector de specialitate debutant `n referent 

debutant  si a postului de inspector de specialitate II `n inspector de specialitate 

debutant, posturi prev\zute la pozi]iile nr. 14 si 15 din  anexa  nr. 6 aprobat\  prin 

H.C.L.  nr. 150/08.07.2015 si  modificat\ prin HCL nr. 93/31.03.2016 privind  

aprobarea organigramei   [i al statului de  func]ii pentru aparatul  de specialitate  

[i pentru  unit\]ile  subordonate  Consiliului Local  al ora[ului T`rgu Neam] 

 
 

Consiliul Local al orasului Tirgu Neamt;  
Avand `n vedere prevederile O.U.G. nr. 63/2010 pentru modificarea [i 

completarea Legii nr. 273/2006 privind finan]ele publice locale , precum [i Legea cadru 
nr. 284/28.12.2010 privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice;  

In conformitate cu  Normelor Metodologice din 03 septembrie 2008 privind 
acreditarea centrelor nationale de informare si promovare turistic\, aprobate prin Ordinul 
1096/2008 ; 

Luând act de expunerea de motive nr.  12459/ 08.07.2016 `naintat\ de Primarul 
orasului Tirgu Neamt si de raportul de specialitate al Serviciului  Resurse Umane ; 

Luand act de avizele comisiilor de specialitate din cadrul consiliului local; 
In temeiul prevederilor  art. 36  alin. 3 lit. „b”  [i  art. 45 alin. 1 din  Legea  nr. 

215/2001 a administratiei publice locale, republicata, cu modific\rile [i complet\rile 
ulterioare ;  

HOTARASTE : 
 

Art. 1  Se  aprob\ transformarea postului de inspector de specialitate debutant `n 
referent debutant  si a postului de inspector de specialitate II `n inspector de specialitate 
debutant, posturi prev\zute la pozi]iile nr. 14 si 15 din  anexa  nr. 6 aprobat\  prin H.C.L.  
nr. 150/08.07.2015 si  modificat\ prin HCL nr. 93/31.03.2016 privind  aprobarea 
organigramei   [i al statului de  func]ii pentru aparatul  de specialitate  [i pentru  unit\]ile  
subordonate  Consiliului Local  al ora[ului T`rgu Neam] 
 

Art. 2 Serviciul Resurse Umane  va lua toate masurile necesare pentru aducerea la 
`ndeplinire 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, 

   Vasilica  Harpa 
 
 

                      Avizat legalitate, 
                         Secretar oras, 

                     jr. Laura Elena Maftei 



  
APARATUL DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI         

PRIMAR     

Nr. 12459/ 08.07.2016 
 
 

Expunere de motive la proiectul de hot\râre 

privind  transformarea postului de inspector de specialitate debutant `n referent 

debutant  si a postului de inspector de specialitate II `n inspector de specialitate 

debutant, posturi prev\zute la pozi]iile nr. 14 si 15 din  anexa  nr. 6 aprobat\  

prin H.C.L.  nr. 150/08.07.2015 si  modificat\ prin HCL nr. 93/31.03.2016 

privind  aprobarea organigramei   [i al statului de  func]ii pentru aparatul  de 

specialitate  [i pentru  unit\]ile  subordonate  Consiliului Local  al ora[ului 

T`rgu Neam] 
 
 

In vederea punerii `n aplicare a Normelor Metodologice din 03 septembrie 

2008 privind acreditarea centrelor nationale de informare si promovare turistic\, 

aprobate prin Ordinul 1096/2008 , institutia noastra trebuie s\ asigure personal 

calificat `n cadrul Centrului de Promovare si Informare Turistic\ ; 

 

In acest sens, Primaria orasului Tirgu Neamt  a organizat concurs pentru 

ocuparea postului de inspector debutant cu studii superioare `n luna martie si luna 

iunie 2016 dar toti candidati au fost respinsi la selectia dosarelor pentru c\ nu aveau 

atestatul de agent / ghid de turism ; 

 

Dat fiind cele mentionate, propun transformarea postului de inspector de 

specialitate debutant `n referent debutant  si a postului de inspector de specialitate II 

`n inspector de specialitate debutant, posturi prev\zute la pozi]iile nr. 14 si 15 din  

anexa  nr. 6 aprobat\  prin H.C.L.  nr. 150/08.07.2015 si  modificat\ prin HCL nr. 

93/31.03.2016 privind  aprobarea organigramei   [i al statului de  func]ii pentru 

aparatul  de specialitate  [i pentru  unit\]ile  subordonate  Consiliului Local  al 

ora[ului T`rgu Neam]. 
 

 
 

 

 

Primar,  

          Vasilic\  Harpa 



 

 

Aparatul de Specialitate al Primarului         

Serviciul  Resurse Umane 

Nr. 12459/ 08. 07.2016 

                                              Aprob, 

                                                         Primar,  

                                           Harpa Vasilica 

 

Raport de specialitate la proiectul de hot\râre 

privind  transformarea postului de inspector de specialitate debutant `n referent 

debutant  si a postului de inspector de specialitate II `n inspector de specialitate 

debutant, posturi prev\zute la pozi]iile nr. 14 si 15 din  anexa  nr. 6 aprobat\  

prin H.C.L.  nr. 150/08.07.2015 si  modificat\ prin HCL nr. 93/31.03.2016 

privind  aprobarea organigramei   [i al statului de  func]ii pentru aparatul  de 

specialitate  [i pentru  unit\]ile  subordonate  Consiliului Local  al ora[ului 

T`rgu Neam] 

 

 

 
 

In conformitate cu  Normelor Metodologice din 03 septembrie 2008 privind 

acreditarea centrelor nationale de informare si promovare turistic\, aprobate prin 

Ordinul 1096/2008 , a prevederilor   O.U.G. nr. 63/2010 pentru modificarea [i 

completarea Legii nr. 273/2006 privind finan]ele publice locale, precum [i pentru 

stabilirea unor m\suri financiare ; 

 

Luand act de expunerea de motive formulata de catre Primarul orasului T`rgu 

Neamt ; 

 

Supun spre aprobare Consiliului Local al ora[ului T`rgu Neam]  : 

 

-  transformarea postului de inspector de specialitate debutant ( cu studii 

superioare) `n referent debutant ( cu studii medii) , post prev\zut la pozitia nr. 14, 

echivalentul postului de agent/ghid de turism 

- transformarea postului de  postului de inspector de specialitate II `n inspector 

de specialitate debutant cu studii superioare, post prev\zut la pozitia nr. 15,  

echivalentul postului de Coordonator Centru de Informare [i Promovare Turistic\ 

 

  
 

 

 Director executiv,     Resurse Umane, 

ec. Ecaterina Iosub     ec. Ionita Elena 


