
 
ROMANIA 

JUDETUL NEAMT 
CONSILIUL LOCALAL ORASULUI TIRGU NEAMT 

 
PROIECT 

H O T A R A RE 
privind aprobarea transformării posturilor didactice auxiliare si nedidactice in 
vederea promovării in grade sau trepte profesionale a personalului contractual 

de la Liceul ,,Vasile Conta” Tîrgu Neamţ    
 

Consiliul Local al orasului Tîrgu Neamţ, 

 Conform prevederilor art.2, lit.b, din anexa Ordinului nr. 5138 /2014  privind 
aprobarea Regulamentului de organizare si desfăşurare a  examenului de promovare  a 
personalului contractual; 
 În baza adresei Liceului „Vasile Conta” Tîrgu Neamţ nr.6944 din 28.11.2016, 
înregistrată cu nr.21335/29.11.2016; 
 Analizând HCL nr. 294/23.12.2016 privind Reteaua Scolara a orasului Tirgu Neamt 
pentru anul 2017-2018; 
 Analizand Avizul Inspectoratului Scolar Neamt nr. 14119/08.12.2016; 
 Luând act de expunerea de motive nr.21660/23.12.2016 înaintată de Primarul 
oraşului Tîrgu Neamţ şi de raportul de specialitate al Serviciului 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 administraţiei publice locale, republicată, cu modificarile si 
completarile ulterioare ; 

H O T Ă R Ă Ş T E 
 

      Art. 1  Aprobarea transformarii posturilor didactice auxiliare si nedidactice in vederea 
promovarii in grade sau trepte profesionale a personalului contractual de la Liceul ,,Vasile 
Conta” Tîrgu Neamţ dupa cum urmeaza:   
 
Nr. 
crt. 

Numele si Prenumele Postul ocupat Gradul profesional 
 la 31.10.2016 

Gradul profesional 
superior 

1. Dulhai Maria Laborant Laborant I(S) Laborant IA(S) 
2. Manea Elena Administrator 

patrimoniu 
Administrator 
patrimoniu III(S) 

Administrator 
patrimoniu II(S) 

3. Ignat Neculai Muncitor 
intretinere 

Muncitor  
intretinere II 

Muncitor 
intretinere I 

 
         
     Art. 2 Liceul „Vasile Conta” Tîrgu Neamţ prin serviciile sale de specialitate va lua 
măsurile necesare pentru aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărari. 
     Art. 3 Secretarul oraşului Tîrgu Neamţ va asigura publicitatea si comunicarea prezentei 
hotărari instituţiilor si persoanelor interesate. 
 

   
  INITIATOR, 

Primarul oraşului  Tîrgu Neamţ 
  Harpa Vasilică 

Avizat legalitate, 
SECRETAR ORAS 

        Jr. MAFTEI LAURA ELENA  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Primaria orasului Tirgu Neamt                                              APROB,  
Nr.21660/ 23.12.2016                                                                               PRIMAR,         
                                                                                                        HARPA VASILICĂ 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
la proiectul de hotarare 

privind aprobarea transformării posturilor didactice auxiliare si nedidactice in 
vederea promovării in grade sau trepte profesionale a personalului contractual 

de la Liceul ,,Vasile Conta” Tîrgu Neamţ    
 

 Conform prevederilor art.2, lit.b, din anexa Ordinului nr. 5138 /2011 privind 
aprobarea Regulamentului de organizare si desfasurare a concursului sau examenului de 
promovare in grade sau trepte profesionale a personalului contractual; 
 În baza adresei Liceului „Vasile Conta” Tîrgu Neamţ nr.6944 din 28.11.2016, 
înregistrată cu nr.21335/29.11.2016 prin care se solicită transformarea posturilor 
didactice auxiliare si nedidactice in vederea promovării in grade sau trepte profesionale a 
personalului contractual dupa cum urmează: 
 
  
Nr. 
crt. 

Numele si Prenumele Postul ocupat Gradul profesional 
 la 31.10.2016 

Gradul profesional 
superior 

1. Dulhai Maria Laborant Laborant I(S) Laborant IA(S) 
2. Manea Elena Administrator 

patrimoniu 
Administrator 
patrimoniu III(S) 

Administrator 
patrimoniu II(S) 

3. Ignat Neculai Muncitor 
intreţinere 

Muncitor  
intreţinere II 

Muncitor 
intreţinere I 

 
 
Faţă de cele mai sus menţionate, vă rog să analizaţi şi să dispuneţi în consecinţă. 

 
 
 
 
Director executiv,           Sef Serviciu Resurse Umane, 
ec. Iosub Ecaterina                           Ionita Elena         

                               
       

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Primaria orasului Tirgu Neamt 
Nr.21660 / 23.12.2016 
 
 

Expunere de motive  
la proiectul de hotarare 

privind aprobarea transformării posturilor didactice auxiliare si nedidactice in 
vederea promovării in grade sau trepte profesionale a personalului contractual 

de la Liceul ,,Vasile Conta” Tîrgu Neamţ    
    

           Conform prevederilor art.2, lit.b, din anexa Ordinului nr. 5138 /2014  privind 
aprobarea Regulamentului de organizare si desfasurare a concursului sau examenului de 
promovare in grade sau trepte profesionale a personalului contractual; 
         În 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 ; 
         În baza adresei Liceului „Vasile Conta” Tîrgu Neamţ nr.6944 din 28.11.2016, 
înregistrată cu nr.21335/29.11.2016 prin care se solicita transformarea posturilor 
didactice auxiliare si nedidactice in vederea promovarii in grade sau trepte profesionale a 
personalului contractual dupa cum urmează: 
  
Nr. 
crt. 

Numele si Prenumele Postul ocupat Gradul profesional 
 la 31.10.2016 

Gradul profesional 
superior 

1. Dulhai Maria Laborant Laborant I(S) Laborant IA(S) 
2. Manea Elena Administrator 

patrimoniu 
Administrator 
patrimoniu III(S) 

Administrator 
patrimoniu II(S) 

3. Ignat Neculai Muncitor 
intretinere 

Muncitor  
intretinere II 

Muncitor 
intretinere I 

 
 

           Se propune aprobarea transformării posturilor didactice auxiliare si nedidactice in 
vederea promovării in grade sau trepte profesionale a personalului contractual de la Liceul 
„Vasile Conta” Tirgu Neamt; 

 
 
 

 
                                                              
                                                               Primar, 

Harpa Vasilică 
 
 


