ROMÂNIA
JUDETUL NEAMT
MUNICIPIUL ROMAN

CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA
Nr. 148 din 21.11.2014
privind aprobarea deblocării unor posturi la Spitalului Municipal de
Urgenţă Roman în vederea ocupării acestora prin concurs

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN;
Având în vedere:
- expunerea de motive nr. 18151/2014 iniţiată de către domnul Laurenţiu-Dan
Leoreanu - Primarul municipiului Roman, precum şi raportul de specialitate nr. 18152/2014
întocmit de către Serviciul de Resurse Umane, Salarizare ;
- avizul favorabil nr. 59 din 21.11.2014 al comisiei pentru buget- finanţe, avizul
favorabil nr. 153 din 21.11.2014 al comisiei juridice, precum şi avizul de legalitate nr. 18685
din 21.11.2014 dat de Secretarul municipiului Roman;
Văzând prevederile Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii,cu
modificările şi completările ulterioare, ale O.U.G. nr. 162/2008 privind transferul ansamblului
de atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii Publice către autorităţile
administraţiei publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, ale H.G. nr. 56/2009
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 162/2008 privind transferul
ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii către autorităţile
administraţiei publice locale;
Luând în considerare prevederile art. 36 alin.2 lit. „a”şi alin. 3, lit. „b”din Legea
nr. 215/2001R privind administraţia publică locală;
În temeiul art. 45, alin. 1 şi art. 115, alin. 1, lit. „b” din acelaşi act normativ:

HOTARĂŞTE:
Art. 1. Se aprobă deblocarea în vederea ocupării prin concurs a următoarelor
posturi din cadrul Spitalului Municipal de Urgenţă Roman :
-

5 posturi de asistent medical generalist;
1 post de asistent medical radiologie şi imagistică medicală;
1 post de asistent medical farmacie;
4 posturi de brancardier;
14 posturi de îngrijitor de curăţenie şi infirmieri.

Art. 2. Spitalul Municipal de Urgenţă Roman va duce la îndeplinire prevederile
prezentei hotărâri.
Art. 3. Hotărârea se comunică, potrivit legii, autorităţilor şi persoanelor
interesate prin grija secretarului municipiului.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
Consilier,
Lucian-Ovidiu MICU

CONTRASEMNEAZĂ
Secretarul Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU

