
 

ROMANIA 
JUDETUL NEAMT 

CONSILIUL LOCALAL ORASULUI TÂRGU-NEAMT 
 PROIECT  

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea deblocării în vederea scoaterii la concurs a unor posturi 

 la Spitalul Orăşenesc „Sfântul Dimitrie” Târgu-Neamţ    
 

Consiliul Local al oraşului Târgu-Neamţ, 
 
Conform prevederilor art.38 din O.U.G. nr. 114/2018; 
În baza adresei Comitetului Director al Spitalului Orăşenesc „Sfântul Dimitrie”  

Târgu-Neamţ nr.2153 din 20.02.2019; 
 Luând act de expunerea de motive nr. 2734/21.02.2019 înaintată de Primarul 
oraşului Târgu-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 administratiei publice locale, republicata, cu modificarile si 
completarile ulterioare; 

 
H O T Ă R ĂŞ T E: 

 
      Art. 1  Se aprobă deblocarea  în vederea scoaterii la concurs a următoarelor posturi:  
 
              (1) Posturi vacante în statul de funcţii: 
                                                                                                                                                            
       Secţia Chirurgie generală                         asistent medical                    1 post  
       Cabinet Ortopedie - traumatologie           gipsar                                    1 post  
             
             (2) Posturi vacante bugetate: 
 
        Secţia Chirurgie generală                  asistent medical             2 posturi (pensionare) 
        Bloc alimentar                                   bucatar                           1 post (pensionare) 
        Formatia intretinere clădiri               zidar (muncitor IV)        1 post (pensionare)  
       Mentionăm că fondurile necesare acoperirii cheltuielilor salariale pentru aceste 
posturi, se incadrează in bugetul de venituri şi cheltuieli al unităţii.                                                                            
        Art.2 Spitalul Orasenesc „Sfântul Dimitrie” Târgu-Neamţ prin serviciile sale de 
specialitate va lua măsurile necesare pentru aducerea la îndeplinire a prevederilor 
prezentei hotărâri. 
       Art.3 Secretarul  oraşului Târgu-Neamţ va asigura  publicitatea şi comunicarea 
prezentei hotărâri instituţiilor şi persoanelor interesate.  

 
INITIATOR, 

Primarul oraşului Tîrgu Neamţ 
Harpa Vasilică 

Avizat legalitate, 
SECRETAR ORAŞ 

         Jr. Sabin Isabela        
 
 
 



 
 
 
                  
                                                                                                     APROB,  
Nr. 2734/ 21.02.2019                                                                  PRIMAR,         
                                                                                              HARPA VASILICĂ 
 
 
 

  RAPORT DE SPECIALITATE 
        la proiectul de hotărâre 

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

 
 
 

 
Conform prevederilor art.38 din O.U.G. nr. 114/2018; 
 
În baza adresei Comitetului Director al Spitalului Orasenesc „Sfântul Dimitrie” 

Târgu-Neamţ nr. 2153 din 20.02.2019 prin care se solicită deblocarea în vederea 

scoaterii la concurs a unui număr de 6 posturi; 

        Mentionăm că fondurile necesare acoperirii cheltuielilor salariale pentru aceste 
posturi, se incadrează in bugetul de venituri şi cheltuieli al unităţii. 
 
 Se propune aprobarea deblocării în vederea scoaterii la concurs a unor posturi  de 

la Spitalul Orăşenesc „Sfântul Dimitrie” Târgu-Neamţ; 

 

          Manager,                                   Director Financiar Contabil,    
Dr.Apostoae Florin Ionut                       ec.  Humulescu Doina 
  

                                                           
                                                                   
 
                            
      

                           Şef Birou RUONS, 
                                                   ec. Olteanu Magdalena                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
Primăria oraşului Târgu-Neamţ 
Nr. 2734 / 21.02.2019 
 
 
 
 

Expunere de motive  
la proiectul de hotarare 

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

 
 

Conform prevederilor art.38 din O.U.G. nr. 114/2018; 
 
În baza adresei Comitetului Director al Spitalului Orasenesc „Sfântul Dimitrie” 

Târgu-Neamţ nr. 2153 din 20.02.2019 prin care se solicită deblocarea în vederea 

scoaterii la concurs a unui număr de 6 posturi; 

         Mentionăm că fondurile necesare acoperirii cheltuielilor salariale pentru aceste 
posturi, se incadrează in bugetul de venituri şi cheltuieli al unităţii. 
 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 6 posturi la Spitalul Orăşenesc „Sfântul Dimitrie” Târgu-Neamţ; 

 

   Primar, 
            Harpa Vasilică  

 

 


