
 
ROMÂNIA 

JUDEŢUL NEAMŢ 
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI TÎRGU NEAMŢ 

 
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. 
Nr. 153 
din 28.07.2016 

Pre[edinte de [edin]\, 
Consilier: Acioc^rl\noae Andrei 

 
                         Contrasemneaz\,  
                  Secretar oras, 

  jr. Laura Elena Maftei 
       Total consilieri locali     19 
        Prezenti19              
        Pentru 15                     
        Împotrivă 4                         
       Abtineri 0                       

 


