
 
ROMÂNIA 

JUDEŢUL NEAMŢ 
CONSILIUL LOCAL AL ORA ŞULUI TÎRGU NEAMŢ 

 
PROIECT 

 
HOTARARE 

 

privind  transformarea postului de referent debutant  cu studii superioare `n 

referent I  cu studii medii , post prev\zut la pozi]ia nr. 7 din  anexa  nr. 5 aprobat\  

prin H.C.L.  nr. 150/08.07.2015  privind  aprobarea organigramei   [i al statului de  

func]ii pentru aparatul  de specialitate al Primarului  [i pentru  serviciile publice  

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;  

Luând act de expunerea de motive nr.  14013/08.08.2016 `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 referent debutant  cu studii superioare 
`n referent I  cu studii medii , post prev\zut la pozi]ia nr. 7 din  anexa  nr. 5 aprobat\  
prin H.C.L.  nr. 150/08.07.2015  privind  aprobarea organigramei   [i al statului de  
func]ii pentru aparatul  de specialitate al Primarului [i pentru  serviciile publice 
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. 14013/ 08.08.2016 

 
 
 

Expunere de motive la proiectul de hot\râre 

privind  transformarea postului de referent debutant  cu studii superioare `n 

referent I  cu studii medii , post prev\zut la pozi]ia nr. 7 din  anexa  nr. 5 

aprobat\  prin H.C.L.  nr. 150/08.07.2015  privind  aprobarea organigramei   [i 

al statului de  func]ii pentru aparatul  de specialitate al Primarului  [i pentru  

serviciile publice  subordonate  Consiliului Local  al ora[ului T`rgu Neam] 
 
 

 
 
Datorita obligativit\tii utiliz\rii aplicatiei FOREXBUG gestionat\ de 

Ministerul Finan]elor, `ncepând cu 18 iulie 2016, precum si necesitatea `ntocmirii 

evidentei primare contabile a Casei  Culturii « Ion Creang\ » Tirgu Neamt ; 

Având `n vedere c\ `ntocmirea eviden]ei primare contabile presupune un 

minim de experien]\ dar nu necesit\ studii superioare ; 

Dat fiind faptul c\ pentru  un post cu studii medii, legislatia `n vigoare permite 

participarea la concurs atât a candidatilor cu studii medii cât si a celor cu studii 
superioare ; 

Luând act de  cele mentionate, propun  transformarea postului de referent 

debutant  cu studii superioare `n referent I  cu studii medii , post prev\zut la pozi]ia 

nr. 7 din  anexa  nr. 5 aprobat\  prin H.C.L.  nr. 150/08.07.2015  privind  aprobarea 

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

[i pentru  serviciile publice  subordonate  Consiliului Local  al ora[ului T`rgu Neam] 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Primar,  

          Vasilic\  Harpa 

 

 
 
 
 



Aparatul de Specialitate al Primarului         

Serviciul  Resurse Umane 

Nr. 14013/08.08.2016 

                                              Aprob, 

                                                         Primar,  

                                           Harpa Vasilica 

 

Raport de specialitate la proiectul de hot\râre 

privind  transformarea postului de referent debutant  cu studii superioare `n 

referent I  cu studii medii , post prev\zut la pozi]ia nr. 7 din  anexa  nr. 5 

aprobat\  prin H.C.L.  nr. 150/08.07.2015  privind  aprobarea organigramei   [i 

al statului de  func]ii pentru aparatul  de specialitate al Primarului  [i pentru  

serviciile publice  subordonate  Consiliului Local  al ora[ului T`rgu Neam] 

 

 
 

In conformitate  prevederie   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 referent debutant  cu studii superioare `n referent I  

cu studii medii , post prev\zut la pozi]ia nr. 7 din  anexa  nr. 5 aprobat\  prin H.C.L.  

nr. 150/08.07.2015  privind  aprobarea organigramei   [i al statului de  func]ii pentru 

aparatul  de specialitate al Primarului [i pentru  serviciile publice  subordonate  

Consiliului Local  al ora[ului T`rgu Neam] 

 

 
 

 

     Resurse Umane, 

    ec. Ionita Elena 


