
ROMÂNIA 
JUDEŢUL  NEAMŢ 

CONSILIUL  LOCAL  AL ORAŞULUI TÎRGU NEAMŢ 
 
PROIECT 

HOTĂRÂRE 
privind  modificarea postului cu normă intreagă, de medic specialist-cabinet medical şcolar ocupat de 

dr.Alucăi Ecaterina Delia, in post cu jumătate de normă, ocupat de dr.Alucăi Ecaterina Delia şi un 
post cu jumătate de normă - vacant, post prevăzut la poziţia nr. 74 din Anexa nr. 3 din H.C.L. nr. 
151/08.07.2015 privind înfiinţarea serviciului public de asistenţă socială, instituţie publică având 
personalitate juridica, aflată în subordinea Consiliului Local al oraşului Tîrgu Neamţ, denumită 

Direcţia de Asistenţă Socială a oraşului Tîrgu Neamţ  
 
Consiliul  Local al oraşului Tîrgu Neamţ;   
 Ţinând cont de: 

- Hotararea  Guvernului nr. 56 /2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 
Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atributii si competente 
exercitate de Ministerul Sanatatii catre autoritatile administratiei publice locale; 

- prevederile OG. Nr. 68/2003 privind serviciile sociale cu modificările şi completările ulterioare, 
art. 1 din Norme Metodologice de aplicare a prevederilor OG nr. 68/2003 privind serviciile sociale 

Analizând :  
- Expunerea  de motive  înaintată de Primarul orasului Tîrgu Neamţ prin care propune modificarea 

postului cu normă intreagă, de medic specialist-cabinet medical şcolar ocupat de dr.Alucăi Ecaterina Delia, 
in post cu jumătate de normă, ocupat de dr.Alucăi Ecaterina Delia şi un post cu jumătate de normă - vacant; 

 Raportul de specialitate al Biroului Buget, Contabilitate si Resurse Umane din cadrul DAS Tîrgu 
Neamţ nr.1927/15.12.2015 

Avand in vedere adresa doamnei Alucai Ecaterina Delia medic la Cabinet Medical Scolar Targu 
Neamt înregistrată la instituţia noastră la nr. 1904/01.12.2015  prin care  ne  aduce la cunostinta ca nu poate 
desfasura o activitate la Cabinet Medical Scolar Targu Neamt cu norma intreaga, dar doreste sa ocupe acest 
post cu norma partiala pentru o perioada nedeterminata. 

În  temeiul  prevederilor  art. 36 alin (1), alin. (2)  lit. “d”  , alin. (3) lit. “b”, alin. (5) lit “a”, alin.(6) 
lit. “a” pct.(2), art. 45, alin (1), art. 115 alin. (1), lit. “b” si ale art. 117 lit “a”  din Legea  nr. 215/2001 a 
administraţiei  publice  locale , republicată, cu modificările şi completările ulterioare .  

 
HOTĂRĂŞTE : 

 
Art. 1.  Se  aprobă modificarea postului cu normă intreagă, de medic specialist-cabinet medical 

şcolar ocupat de dr.Alucăi Ecaterina Delia, in post cu jumătate de normă, ocupat de dr.Alucăi Ecaterina 
Delia şi un post cu jumătate de normă - vacant, post prevăzut la poziţia nr. 74 din Anexa nr. 3 din H.C.L. nr. 
151/08.07.2015 privind înfiinţarea serviciului public de asistenţă socială, instituţie publică având 
personalitate, aflată în subordinea Consiliului Local al oraşului Tîrgu Neamţ, denumită Direcţia de 
Asistenţă Socială a oraşului Tîrgu Neamţ  

Art. 2. Finanţarea personalului din Cabinetele Medicale Scolare este asigurată, potrivit legii, de la 
bugetul de stat către bugetele locale prin bugetul Ministerului Sănătăţii. 

Art. 3. Biroul Buget, Contabilitate şi Resurse Umane al DAS Tîrgu Neamţ si compartimentul 
juridic, va lua toate măsurile  necesare pentru aducerea  la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.  

Art. 4.Secretarul orasului   Tîrgu Neamţ va asigura  publicitatea şi comunicarea prezentei  hotărâri  
instituţiilor  şi  persoanelor  interesate prin Compartiment Administratie Publica Locala  

            
          Iniţiator        

                                   Primar,  
      Vasilica Harpa                        Avizat legalitate ,                                        

                 Secretar,  
               jr. Laura Elena Maftei 
  



Direcţia de Asistenţă Socială a oraşului Tîrgu Neamţ                                    AVIZAT, 
Birou Buget, Contabilitate şi Resurse Umane                  Primar 
Nr. 1927 /15.12.2015                                              Vasilica Harpa 
 
 

Raport de specialitate 
la proiectul de hotărâre privind modificarea postului cu normă intreagă, de 

medic specialist-cabinet medical şcolar ocupat de dr.Alucăi Ecaterina Delia, in 
post cu jumătate de normă, ocupat de dr.Alucăi Ecaterina Delia şi un post cu 

jumătate de normă - vacant, post prevăzut la poziţia nr. 74 din Anexa nr. 3 din 
H.C.L. nr. 151/08.07.2015 privind înfiinţarea serviciului public de asistenţă 
socială, instituţie publică având personalitate juridica, aflată în subordinea 
Consiliului Local al oraşului Tîrgu Neamţ, denumită Direcţia de Asistenţă 

Socială a oraşului Tîrgu Neamţ  
 

 
Luând act de: 
- expunerea de motive formulată de Primarul oraşului Tîrgu Neamţ,  prin care  se iniţiază 

proiectul  de hotărâre privind modificarea postului cu normă intreagă, de medic specialist-cabinet 
medical şcolar ocupat de dr.Alucăi Ecaterina Delia, in post cu jumătate de normă, ocupat de 
dr.Alucăi Ecaterina Delia şi un post cu jumătate de normă - vacant, post prevăzut la poziţia nr. 74 
din Anexa nr. 3 din H.C.L. nr. 151/08.07.2015 privind înfiinţarea serviciului public de asistenţă 
socială, instituţie publică având personalitate, aflată în subordinea Consiliului Local al oraşului 
Tîrgu Neamţ, denumită Direcţia de Asistenţă Socială a oraşului Tîrgu Neamţ ; 

- adresa doamnei Alucai Ecaterina Delia medic la Cabinet Medical Scolar Targu Neamt 
înregistrată la instituţia noastră la nr. 1904/01.12.2015  prin care  ni se aduce la cunostinta ca poate 
desfasura o activitate la Cabinet Medical Scolar Targu Neamt cu norma partiala pentru o perioada 
nedeterminata. 
 - necesitatea asigurarii  obiectivului principal, acela de a asigura o dezvoltare 
psihosomatica armonioasa a prescolarilor, acolarilor si studentilor prin aplicarea metodelor de 
preventie adegvate. 

Propun spre aprobare modificarea postului cu normă intreagă, de medic specialist-cabinet 
medical şcolar ocupat de dr.Alucăi Ecaterina Delia, in post cu jumătate de normă, ocupat de 
dr.Alucăi Ecaterina Delia şi un post cu jumătate de normă - vacant, post prevăzut la poziţia nr. 74 
din Anexa nr. 3 din H.C.L. nr. 151/08.07.2015 privind înfiinţarea serviciului public de asistenţă 
socială, instituţie publică având personalitate, aflată în subordinea Consiliului Local al oraşului 
Tîrgu Neamţ, denumită Direcţia de Asistenţă Socială a oraşului Tîrgu Neamţ . 

 
 
 
   Director,                 Contabil – şef              Resurse Umane, 

      Nicoleta Ciocârlan               ec. Domnica Mihaela Cristina           ec. Arsene Maria 
  
 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
DIRECŢIA DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ A ORAŞULUI TÎRGU NEAMŢ      
            -  PRIMAR  -     
Nr. 1927 / 15.12.2015 
 
 
 
 

Expunere de motive 
la proiectul de hotărâre privind modificarea postului cu normă intreagă, de medic specialist-

cabinet medical şcolar ocupat de dr.Alucăi Ecaterina Delia, in post cu jumătate de normă, 
ocupat de dr.Alucăi Ecaterina Delia şi un post cu jumătate de normă - vacant, post prevăzut 
la poziţia nr. 74 din Anexa nr. 3 din H.C.L. nr. 151/08.07.2015 privind înfiinţarea serviciului 

public de asistenţă socială, instituţie publică având personalitate, aflată în subordinea 
Consiliului Local al oraşului Tîrgu Neamţ, denumită Direcţia de Asistenţă Socială a oraşului 

Tîrgu Neamţ  
 

 
Avand in vedere adresa doamnei Alucai Ecaterina Delia medic la Cabinet Medical Scolar 

Targu Neamt înregistrată la instituţia noastră la nr. 1904/01.12.2015  prin care  ne aduce la 
cunostinta ca nu poate desfasura o activitate la Cabinet Medical Scolar Targu Neamt cu norma 
intreaga, dar doreste sa ocupe acest post cu norma partiala pentru o perioada nedeterminata. 

Ramanerea postului cu jumatate de norma vacant poate aduce modificari in activitatea 
Cabinetului Medical  Scolar, dar urmarim ca intr-o perioada cat mai scurta sa scoatem la concurs 
de ocupare a functiei vacante, postul cu jumatate de norma vacant. 

Faţă de cele prezentate, propun spre aprobare Consiliului Local al oraşului Tîrgu Neamţ  
proiectul de hotărâre privind  privind modificarea postului cu normă intreagă, de medic specialist-
cabinet medical şcolar ocupat de dr.Alucăi Ecaterina Delia, in post cu jumătate de normă, ocupat 
de dr.Alucăi Ecaterina Delia şi un post cu jumătate de normă - vacant, post prevăzut la poziţia nr. 
74 din Anexa nr. 3 din H.C.L. nr. 151/08.07.2015 privind înfiinţarea serviciului public de asistenţă 
socială, instituţie publică având personalitate, aflată în subordinea Consiliului Local al oraşului 
Tîrgu Neamţ, denumită Direcţia de Asistenţă Socială a oraşului Tîrgu Neamţ 
 

Primar,  
Vasilica Harpa 

 
 


