
 
ROMANIA 

JUDETUL NEAMT 
CONSILIUL LOCALAL ORASULUI TIRGU NEAMT 

 
PROIECT 
 
 
 

H O T A R A RE 
 

privind aprobarea deblocării în vederea scoaterii la concurs a postului de  asistent 
medical principal de la Cabinetul de cardiologie, din cadrul Ambulatoriului integrat 

al Spitalului Orasenesc „Sfântul Dimitrie” Tîrgu Neamţ    
 
 

Consiliul Local al orasului Tirgu Neamt, 
Conform prevederilor art.31 din OUG.83/2014 si a OUG nr. 90/2017; 
În baza adresei Spitalului Orasenesc „Sfântul Dimitrie”  Tirgu Neamt nr.6604 din 

19.06.2018; 
 Luând act de expunerea de motive nr.8739/20.06.2018 inaintata de Primarul 
orasului Tîrgu Neamt si de raportul de specialitate al Serviciului Resurse Umane; 

În temeiul prevederilor  art.36 alin.2 lit. „a” , alin.3 lit. „b”  si ale  art.45 alin. 1 din 
Legea nr.215/2001 a administratiei publice locale, republicata, cu modificarile si 
completarile ulterioare; 

 
H O T A R A S T E 

 
Art. 1  Se aproba deblocarea  în vederea scoaterii la concurs a  postului de  asistent 
medical principal de la Cabinetul de cardiologie, din cadrul Ambulatoriului integrat.   
 
Art.2   Spitalul Orasenesc „Sfântul Dimitrie” Tirgu Neamt prin serviciile sale de specialitate 
va lua masurile necesare pentru aducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari. 
 
Art.3 Secretarul  orasului Tirgu Neamt va asigura  publicitatea si comunicarea prezentei 
hotarari institutiilor si persoanelor interesate. 
 
 

     
 
 
 
INITIATOR, 

Primarul oraşului Tîrgu Neamţ 
Harpa Vasilică 

Avizat legalitate, 
SECRETAR ORAS 

        Jr. Ţuţu Ion 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Primaria orasului Tirgu Neamt                                                                            APROB,  
Nr.8739 / 20.06.2018                                                                                      PRIMAR,         
                                                                                             HARPA VASILICĂ 
 
 
 
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
la proiectul de hotarare 

privind aprobarea deblocării în vederea scoaterii la concurs a postului de  asistent 
medical principal de la Cabinetul de cardiologie, din cadrul Ambulatoriului integrat 

al Spitalului Orasenesc „Sfântul Dimitrie” Tîrgu Neamţ    
 
 
 
 

 
Conform prevederilor art.31 din OUG.83/2014 si a OUG nr. 90/2017 

În baza adresei Spitalului Orasenesc „Sfântul Dimitrie” Tirgu Neamt nr. 8739 din 

20.06.2018 si 

in urma analizarii situatiei incadrarii cu personal medico-sanitar la nivelul 
unitatii si a solicitarilor de incetare a contractelor de munca, Comitetul Director al 
spitalului a luat in considerare ca in perioada urmatoare, se vor vacanta 2 posturi 
de personal medico-sanitar, astfel:  

 
POSTURI VACANTE BUGETATE : 

 
Cabinet cardiologie - Ambulatoriul integrat   asistent medical  principal 1 post   
 
Compartiment Primire Urgente     asistent medical  principal 1 post   
 

  In  conditiile aplicarii prevederilor OUG nr. 90/2017, Comitetul Director al 
spitalului a hotarat deblocarea pentru scoatere la concurs a postului de asistent 
medical principal de la Cabinetul de cardiologie, din cadrul Ambulatoriului integrat.   

In baza prevederilor art. 31 din O.U.G. nr. 83/2014 va  rugam sa aprobati  
propunerea Comitetului Director al Spitalului orasenesc Sf. Dimitrie Tg. Neamt,   
avizata de Consiliul de Administratie, cu mentiunea ca fondurile necesare acoperirii 
cheltuielilor salariale pentru acest post se incadreaza in bugetul de venituri si 
cheltuieli al unitatii, fiind un post bugetat.  

 
 
 

 
MANAGER                       DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL         SEF SERVICIU RUONS 

Dr. Apostoae Florin-Ionut                   Ec. Humulescu Doina                     Ec. Olteanu Magdalena 
 

 
 
 
 

 



 
 
Primaria orasului Tirgu Neamt 
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Expunere de motive  
la proiectul de hotarare 

privind aprobarea deblocării în vederea scoaterii la concurs a postului de  asistent 
medical principal de la Cabinetul de cardiologie, din cadrul Ambulatoriului integrat 

al Spitalului Orasenesc „Sfântul Dimitrie” Tîrgu Neamţ    
 

 
 
 
 

 

Conform prevederilor art.31 din OUG.83/2014; 

In urma analizarii situatiei incadrarii cu personal medico-sanitar la nivelul 
unitatii si a solicitarilor de incetare a contractelor de munca, Comitetul Director al 
spitalului a luat in considerare ca in perioada urmatoare, se vor vacanta 2 posturi 
de personal medico-sanitar, astfel:  

 
POSTURI VACANTE BUGETATE : 

 
Cabinet cardiologie - Ambulatoriul integrat   asistent medical  principal 1 post   
 
Compartiment Primire Urgente     asistent medical  principal 1 post   
 

  In  conditiile aplicarii prevederilor OUG nr. 90/2017, Comitetul Director al 
spitalului a hotarat deblocarea pentru scoatere la concurs a postului de asistent 
medical principal de la Cabinetul de cardiologie, din cadrul Ambulatoriului integrat.   

In baza prevederilor art. 31 din O.U.G. nr. 83/2014 va  rugam sa aprobati  
propunerea Comitetului Director al Spitalului orasenesc Sf. Dimitrie Tg. Neamt,   
avizata de Consiliul de Administratie, cu mentiunea ca fondurile necesare acoperirii 
cheltuielilor salariale pentru acest post se incadreaza in bugetul de venituri si 
cheltuieli al unitatii, fiind un post bugetat.  

 
 

   Primar, 
            Harpa Vasilică  

 
 


