R O M Â N I A
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
Nr. 22 din 28.01.2015
privind aprobarea completarii anexei la H.C.L. nr. 23/2013
privind aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a
concursului pentru ocuparea posturilor vacante şi temporar
vacante din Spitalul Municipal de Urgenţă Roman

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN;
Examinând expunerea de motive nr. 1586/28.01.2015 iniţiată de către
Rrimarul municipiului Roman - Laurenţiu-Dan Leoreanu, precum şi raportul de
specialitate nr. 1587 /28.01.2015 întocmit de către Serviciul Resurse Umane
Salarizare;
Văzând avizul favorabil nr. 10 din 28.01.2015 al Comisiei pentru buget
finanţe, avizul favorabil nr. 22 din 28.01.2015 al Comisiei juridice, precum şi
avizul pentru legalitate nr. 1600 din 28.01.2015 dat de către secretarul
municipiului Roman;
Având în vedere Raportul nr. 2881/27.01.2015 al Comisiei numite prin
Decizia Consiliului Director al Spitalului Municipal de Urgenţă Roman nr. 16
din 14.01.2015;
Luând în considerare prevederile Legii nr. 95/2006 privind reforma în
domeniul sănătăţii, precum şi prevederile art. 18 din O.U.G. nr. 162/2008
privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul
Sănătăţii Publice către autorităţile administraţiei publice locale;
În temeiul prevederilor art. 36, alin. 2, lit. „a” şi „d” coroborate cu
prevederile art. 36, alin. 3, lit. „b” şi alin. 6, lit. „a”, pct. 3, ale art. 45, precum şi
ale art. 115, alin. 1, lit. „b” din Legea nr. 215/2001R – Legea administraţiei
publice locale, cu modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. Se aprobă modificarea art. 2, alin. 1 din anexa la H.C.L. nr.
23/2013 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a
concursului pentru ocuparea posturilor vacante şi temporar vacante din Spitalul
Municipal de Urgenţă Roman, care va avea urmatorul cuprins:

“ (1) Postul/posturile vacant/e sau temporar vacant/e, propus/e pentru

ocupare prin concurs în condiţiile prevăzute la art. 1 din Anexa nr. 1
(Regulament) la H.G. nr. 497/2010, vor fi anunţate înainte cu cel puţin 15 zile
înainte de data susţinerii concursului, prin afişare la sediul Spitalului Municipal
de Urgenţă Roman, pe site-ul spitalului www.spitalroman.ro şi printr-un anunţ
în presa locală, prin publicarea anunţului în Monitorul Oficial partea a III-a, iar
documentaţia concursului (anunţ, condiţii generale şi specifice, calendarul de
desfăşurare, bibliografia) pe portalul posturi.gov.ro.”
Art. 2. Celelate dispoziţii ale H.C.L. nr. 23/2013 rămân nechimbate.
Art. 3. Spitalul Municipal de Urgenţă Roman, cu sprijinul Serviciului
Resurse Umane, Salarizare din cadrul Primăriei municipiului Roman va aduce la
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Art. 4. Hotărârea se va comunica, prin grija Secretarului Municipiului
Roman, Spitalului Municipal de Urgenţă Roman, autorităţilor şi persoanelor
interesate.
Preşedinte de şedinţă
Consilier,
Vasile MOCANU

Contrasemnează
Secretarul Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU

