
 
ROMANIA 

JUDETUL NEAMT 
CONSILIUL LOCALAL ORASULUI TIRGU NEAMT 

 
PROIECT 

H O T A R A RE 
privind aprobarea deblocării în vederea scoaterii la concurs a unor posturi 

 la Spitalul Orasenesc „Sfântul Dimitrie” Tîrgu Neamţ    
 

Consiliul Local al orasului Tirgu Neamt, 
Conform prevederilor art.31 din OUG.83/2014; 
În baza adresei Comitetului Director al Spitalului Orasenesc „Sfântul Dimitrie”  

Tirgu Neamt nr.13394 din 14.12.2017; 
 Luând act de expunerea de motive nr. 22103/15.12.2017 inaintata de Primarul 
orasului Tîrgu Neamt; 

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; 

 
H O T A R A S T E 

 
Art. 1  Se aproba deblocarea  în vederea scoaterii la concurs a următoarelor posturi:  
 
              (1) Posturi vacante `n statul de functii: 
                                                                                                                                                            Nr. posturi 
       Biroul managementului                           - bioinginer medical debutant                                              1    
 calit\]ii serviciilor medicale  
                                                                                                         
      Laborator recuperare‚medicina             - kinetoterapeut  debutant                                                      1                              
fizic\ [i balneologie     
  
        Serviciul informatic\ ‚                            - inginer de sistem IA                                                          1 
evaluare [i statistic\ medical\ 
 
       Laborator analize medicale                     - biochimist specialist                                                          1  
 
       Sec]ia Boli infec]ioase                             - `ngrijitoare                                                                        1 
 
             (2)  Posturi vacante bugetate: 
             
      Laborator radiologie                                 -  medic specialist  
[i imagistic\ medical\                            (radiologie  [i imagistic\ medical\)                                             1  
                                                                                                                                                              ( demisie) 
       Cabinet Boli infec]ioase                            - asistent medical                                                                1      -        
                                                                                                                                                              ( demisie) 
  
Art.2   Spitalul Orasenesc „Sfântul Dimitrie” Tirgu Neamt prin serviciile sale de specialitate 
va lua masurile necesare pentru aducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari. 
Art.3 Secretarul  orasului Tirgu Neamt va asigura  publicitatea si comunicarea prezentei 
hotarari institutiilor si persoanelor interesate.  

 
INITIATOR, 

Primarul oraşului Tîrgu Neamţ 
Harpa Vasilică 

Avizat legalitate, 
SECRETAR ORAS 
    Jr. }u]u Ion         

 
 
 



Primaria orasului Tirgu Neamt                                                                      APROB,  
Nr. 22103 / 15.12.2017                                                                             PRIMAR,         
                                                                                              HARPA VASILICĂ 
 
 
 
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
la proiectul de hotarare 

privind aprobarea deblocării în vederea scoaterii la concurs a unor posturi  
la Spitalul Orasenesc „Sfântul Dimitrie”  Tirgu Neamt 

 
 
 

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

În baza adresei Comitetului Director al Spitalului Orasenesc „Sfântul Dimitrie” 

Tirgu Neamt nr. 13394 din 14.12.2017 prin care se solicită deblocarea în vederea 

scoaterii la concurs a unui număr de 7 posturi; 

 Se propune aprobarea deblocării în vederea scoaterii la concurs a unor posturi  de 

la Spitalul Orasenesc „Sfântul Dimitrie” Tirgu Neamt; 

 
 
 
 
Director Financiar Contabil ,           Şef Birou RUONS , 

                                 ec.  Humulescu Doina                          ec. Olteanu Magdalena  
                                 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Primaria orasului Tirgu Neamt 
Nr. 22103/ 15.12.2017 
 
 
 
 

Expunere de motive  
la proiectul de hotarare 

privind aprobarea deblocării în vederea scoaterii la concurs a unor posturi la 
Spitalul Orasenesc „Sfântul Dimitrie”  Tirgu Neamt    

 
 

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

În baza adresei Comitetului Director al Spitalului Orasenesc „Sfântul Dimitrie” 

Tirgu Neamt nr. 13394 din 14.12.2017. 

 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 si 

completarile ulterioare;  

Propunem spre aprobare deblocarea în vederea scoaterii la concurs a unui număr 

de 7 posturi la Spitalul Orasenesc „Sfântul Dimitrie” Tirgu Neamt; 

 

   Primar, 
            Harpa Vasilică  

 
 


