
 
ROMANIA 

JUDEŢUL NEAMŢ 
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI TÎRGU NEAMŢ 

 
PROIECT 

H O T Ă R A R E 
 

privind aprobarea deblocării în vederea scoaterii la concurs a unor posturi 
 la Spitalul Orăşenesc „Sfântul Dimitrie” Tîrgu Neamţ    

 
Consiliul Local al oraşului Tirgu Neamt, 
Conform prevederilor art.31 din OUG.83/2014; 
În baza adresei Spitalului Orăşenesc „Sfântul Dimitrie”  Tirgu Neamt nr.4891 din 10.05.2017; 

 Luând act de expunerea de motive nr.7678 /10.05.2017 înaintată de Primarul oraşului Tîrgu 
Neamţ şi de raportul de specialitate; 

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 administraţiei publice locale, republicată, cu modificarile ş completările ulterioare; 

 
H O T Ă R Ă Ş T E 

 Art. 1  Se aproba deblocarea  în vederea scoaterii la concurs a următoarelor posturi:  
              (1) Posturi vacante în statul de functii: 
                                                                                                                           
Cabinet endocrinologie                        medic specialist (endocrinologie)                           ½  post                         
Secţia O.G.                                            asistent medical                                                           1 post  
(bloc operator)                                                                                                                                 
Secţia Chirurgie generală                      asistent medical                                                           1 post    
Secţia Chirurgie generală                      asistent medical                                                           4 posturi       
Secţia Medicină internă                        asistent medical                                                            1 post   
Secţia Cardiologie                                 asistent medical                                                           1 post 
Laborator radiologie şi                          asistent medical                                                           1 post 
imagistică medicală 
Secţia Medicină internă                        registrator medical                                                        1 post 
Secţia Pediatrie                                     registrator medical                                                        1 post 
Secţia Reumatologie                             registrator medical                                                        1 post 
Compartiment Primire Urgenţe            infirmieră                                                                      1 post  
Spălătorie                                             spălătoreasă                                                                    2 posturi  
 
              (2)  Posturi vacante bugetate: 
 
    Secţia O.G.                                         asistent medical                                              1 post (demisie) 
 
    Secţia Chirurgie generală                  infirmieră                                                         1 post (demisie  )   
    (bloc operator )   
    Secţia Cardiologie                             îngrijitoare                                                       1 post (pensie )     
 
     
Art.2   Spitalul Orăşenesc „Sfântul Dimitrie” Tirgu 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 şi comunicarea prezentei hotărari 
instituţiilor şi persoanelor interesate. 
 

INIŢATOR, 
Primarul oraşului Tîrgu Neamţ 

Harpa Vasilică 
Avizat legalitate, 

SECRETAR ORAS 
        Jr. Maftei Laura Elena 



Primaria oraşului Tirgu Neamt                                                           APROB,  
Nr. 7678/10.05.2017                                                                          PRIMAR,         
                                                                                                 HARPA VASILICĂ 
 
 
 
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
la proiectul de hotarare privind aprobarea deblocării în vederea      

scoaterii la concurs a unor posturi la Spitalul Orăşenesc  
    „Sfântul Dimitrie”  Tîrgu Neamţ 

 
 

Conform prevederilor art.31 din OUG.83/2014; 

În baza adresei Spitalului Orăşenesc „Sfântul Dimitrie” Tirgu Neamţ nr.4891din 

10.05.2017 prin care se solicită deblocarea în vederea scoaterii la concurs a 

urmatoarelor posturi: 

Cabinet endocrinologie                        medic specialist (endocrinologie)                           ½  post                                                                                                                         
Secţia O.G.                                            asistent medical                                                           1 post  
(bloc operator)                                                                                                                                 
Secţia Chirurgie generală                      asistent medical                                                           1 post    
Secţia Chirurgie generală                      asistent medical                                                           4 posturi       
Secţia Medicină internă                        asistent medical                                                            1 post   
Secţia Cardiologie                                 asistent medical                                                           1 post 
Laborator radiologie şi                          asistent medical                                                           1 post 
imagistică medicală 
Secţia Medicină internă                        registrator medical                                                        1 post 
Secţia Pediatrie                                     registrator medical                                                        1 post 
Secţia Reumatologie                             registrator medical                                                        1 post 
Compartiment Primire Urgenţe            infirmieră                                                                      1 post  
Spălătorie                                             spălătoreasă                                                                    2 posturi  
 
              (2)  Posturi vacante bugetate: 
 
    Secţia O.G.                                         asistent medical                                              1 post (demisie) 
 
    Secţia Chirurgie generală                  infirmieră                                                         1 post (demisie  )   
    (bloc operator )   
    Secţia Cardiologie                             îngrijitoare                                                       1 post (pensie )     
 

 

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

 
 
 
Director Financiar Contabil ,           Şef Birou RUONS , 
   ec.  Humulescu Doina                          ec. Olteanu Magdalena  
                              

      



Primăria oraşului Tirgu Neamţ 
Nr .7678 / 10.05.2017 
 

Expunere de motive  
la proiectul de hotărare privind aprobarea deblocării în vederea      

scoaterii la concurs a unor posturi la Spitalul Orăşenesc  
    „Sfântul Dimitrie”  Tîrgu Neamţ 

 

Conform prevederilor art.31 din OUG.83/2014; 

În baza adresei Spitalului Orasenesc „Sfântul Dimitrie” Tirgu Neamt nr.4891 din 

10.05.2017. 

 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, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare;  

Propunem spre aprobare deblocarea în vederea scoaterii la concurs a 

urmatoarelor posturi: 

Cabinet endocrinologie                        medic specialist (endocrinologie)                           ½  post                                                                                                                         
Secţia O.G.                                            asistent medical                                                           1 post  
(bloc operator)                                                                                                                                 
Secţia Chirurgie generală                      asistent medical                                                           1 post    
Secţia Chirurgie generală                      asistent medical                                                           4 posturi       
Secţia Medicină internă                        asistent medical                                                            1 post   
Secţia Cardiologie                                 asistent medical                                                           1 post 
Laborator radiologie şi                          asistent medical                                                           1 post 
imagistică medicală 
Secţia Medicină internă                        registrator medical                                                        1 post 
Secţia Pediatrie                                     registrator medical                                                        1 post 
Secţia Reumatologie                             registrator medical                                                        1 post 
Compartiment Primire Urgenţe            infirmieră                                                                      1 post  
Spălătorie                                             spălătoreasă                                                                    2 posturi  
 
              (2)  Posturi vacante bugetate: 
 
    Secţia O.G.                                         asistent medical                                              1 post (demisie) 
 
    Secţia Chirurgie generală                  infirmieră                                                         1 post (demisie  )   
    (bloc operator )   
    Secţia Cardiologie                             îngrijitoare                                                       1 post (pensie )     
 
 
 

  Primar, 
            Harpa Vasilică  

 
 


