
ROMÂNIA 
JUDEŢUL  NEAMŢ 

CONSILIUL  LOCAL  AL ORAŞULUI TÎRGU NEAMŢ 
 

HOTĂRÂRE 
privind  transformarea unui post de asistent medical principal în asistent medical comunitar, 

post prevăzut la poziţia nr. 88 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  

            Consiliul  Local al oraşului Tîrgu Neamţ;   
 Ţinând cont de:  Hotararea   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 transformarea unui post de asistent medical principal în asistent medical comunitar si 
Raportul de specialitate al Biroului Buget, Contabilitate si Resurse Umane din cadrul DAS Tîrgu 
Neamţ. 

Avand in vedere adresa nr. 9143 / 06.10.2015 înregistrată la instituţia noastră la nr. 
1568/17.11.2015 a Direcţiei de Sănătate Publică Neamţ, Compartimentul Evaluare şi Promovarea 
Sănătăţii prin care ni se propune angajarea unor asistenţi medicali comunitari şi mediatori sanitari până 
la sfârşitul anului 2015, dar şi pentru a asigura servicii de calitate personalului aflat în dificultate şi a 
răspunde nevoilor beneficiarilor; 

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  transformarea unui post de asistent medical principal în asistent medical 
comunitar, post prevăzut la poziţia nr. 88 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 asistenţa medicală comunitară 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 va lua toate 
măsurile  necesare pentru aducerea  la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.  

Art. 4.Compartimentul  juridic al DAS  Tîrgu Neamţ va asigura  publicitatea şi comunicarea 
prezentei  hotărâri  instituţiilor  şi  persoanelor  interesate.  
 
Nr. 235 
din 25.11.2015 

Pre[edinte de [edin]\, 
Consilier: Turluianu Daniel Ni]\ 

                                 Contrasemneaz\,  
                      Secretar oras, 
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