HOTARAREA
Nr.22 din 18.04.2019
Privind stabilirea masurilor pentru buna functionare a Caminului pentru Persoane
Varstnice Roznov
Consiliul local al orasului Roznov, judetul Neamt;
Intrunit in sedinta ordinara din data de 18.04.2019, la convocarea primarului, conform
prevederilor art.39, alin.1 si alin.3 din L.215/2001 republicata privind Administratia Publica
Locala si ale art.80 din L.24/2000 republicata, privind Normele de tehnica legislativa pentru
elaborarea actelor normative;
Avand in vedere prevederile din Hotararea 286/2011 privind Regulamentul cadru de
stabilire a principiilor generale de ocupare a unui post vacant corespunzator functiilor
contractuale;
Hotararea nr. 867/2015 privind aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum si
a regulamentelor -cadru de organizare si functionare a serviciilor sociale;
Legea nr. 350/2005 din 2 decembrie 2005 privind regimul finantarilor nerambursabile din
fonduri publice, modificata prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 84/2008;
Analizand Expunerea de Motive intocmita de domnul viceprimar Constantin Hodor, nr.
3365/09.04.2019.
Examinand Referatul de Specialitate nr. 3497/12.04.2019.
Luand act de Avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr.3722/17.04.2019, conform
prevederilor art.54, alin.4 din L.215/2001 republicata, privind Administratia Publica Locala;
In conformitate cu prevederile art. 36, alin.2, lit. ‘’a’’ din L. 215/2001 republicata privind
Administratia Publica Locala;
In temeiul dispozitiilor art.45, alin.2 si ale art.115, alin.1, lit.”b” din L.215/2001
republicata, privind Administratia Publica Locala, Consiliul local al orasului Roznov, judetul
Neamt adopta urmatoarea:

HOTARARE:
Art.1 Se organizeaza concurs pentru ocuparea postului de Director Camin Persoane
Varstnice Roznov, in 30 de zile de la aprobarea prezentei Hotarari potrivit Hotararii 286/2011
Art. 7(1).Postul este in organigrama caminului si este bugetat.
Art.2 Conditiile de participare la concurs, potrivit Hotararii 286/2011 Art. 4 (1,2), vor fi
conforme HG 867/2015 Art. 9, completate cu coordonarea a cel putin un proiect specific pentru

persoane varstnice finantat din fonduri nerambursabile, experienta necesara in managementul
viitor, in scrierea de proiecte si in obtinerea unor astfel de finantari pentru Caminul pentru
Persoane Varstnice Roznov.
Art.3 Potrivit Hotararii 286/2011 Art. nr. 8 si Art. nr. 9.se va constitui comisia de concurs,
respectiv comisia de solutionare a contestatiilor .
Art.4 Bibliografia, cu relevanta pentru specificul serviciului pentru care se organizeaza
concursul sa va stabili conform Hotararii 286/2011 Art. 5 .
Art.5 Secretarul orasului Roznov, jud. Neamt, va asigura comunicarea prezentei hotarari
autoritatilor si persoanelor interesate si publicarea pe site-ul www.roznov.ro .
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