
ROMÂNIA 
JUDEŢUL NEAM} 

CONSILIUL LOCAL AL ORA{ULUI T~RGU NEAM} 
 

HOTĂRÂRE 
 

privind  aprobarea externalizarii unor servicii din cadrul Spitalului orasenesc „Sfantul 
Dimitrie” Tg Neamt si preluarea acestora de catre un prestator autorizat. 

 
 Consiliul Local al Ora[ului Tg. Neam], judeţul Neam], 
Având în vedere prevederile OG 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie 

publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de 
servicii si Studiul de fundamentare pentru externalizarea serviciilor inaintat de catre Spitalul 
orasenesc Tg Neamt. 

Luand act de expunerea de motive inaintat\ de primarul ora[ului Tg Neam] si Raportul 
de specialitate al Compartimentului Achizitii publice din cadrul Primariei orasului Tg Neamt 
inregistrate sub nr.24065/20.10.2011 ; 
             ~n baza dispoziţiilor art. 36, alin. 2, lit. „a”, alin. 3, lit. b, 45 alin.1 din Legea 
administraţiei publice locale nr. 215/2001 republicat\, cu modificarile si completarile 
ulterioare; 

 
HOTĂRĂŞTE: 

 
              Art. 1.  Se aprobă Studiul de Fundamentare si caietul de sarcini pentru scoaterea la 
licitatie a serviciului de curatenie din cadrul Spitalului orasenesc „Sfantul Dimitrie” Tg 
Neamt, prev\zute `n anexele  nr.1 si 2 , la prezenta hot\r^re, parte integrant\ a acesteia; 
               Art. 2. Se aprob\ Studiul de Fundamentare si Caietul de Sarcini pentru scoaterea la 
licitatie a serviciului de intretinere si reparatie cladiri din cadrul Spitalului orasenesc „Sfantul 
Dimitrie” Tg Neamt  prev\zute `n anexele nr.3 si 4 la prezenta hot\r^re, parte integrant\ a 
acesteia; 
               Art. 3. Se aprob\ Studiul de Fundamentare si Caietul de Sarcini pentru scoaterea la 
licitatie a serviciului de exploatare si supraveghere centrala termica si instalatie de producere a 
oxigenului medicinal din cadrul Spitalului orasenesc „Sfantul Dimitrie” Tg Neamt  prev\zute 
`n anexele nr.5 si 6 la prezenta hot\r^re, parte integrant\ a acesteia; 
               Art. 4. Se aprob\ Studiul de Fundamentare si Caietul de Sarcini pentru scoaterea la 
licitatie a serviciului de intretinere si reparatie instalatii electrice, supraveghere, functionare 
generator electric din cadrul Spitalului orasenesc „Sfantul Dimitrie” Tg Neamt  prev\zute `n 
anexele nr.7 si 8 la prezenta hot\r^re, parte integrant\ a acesteia; 
 
                Art. 5. Se aprob\ Studiul de Fundamentare si Caietul de Sarcini pentru scoaterea la 
licitatie a serviciului de intretinere si reparatii retea –apa-canal, agent termic din cadrul 
Spitalului orasenesc „Sfantul Dimitrie” Tg Neamt  prev\zute `n anexele nr.9 si 10 la prezenta 
hot\r^re, parte integrant\ a acesteia; 
                Art. 6. Se aprob\ Studiul de Fundamentare si Caietul de Sarcini pentru scoaterea la 
licitatie a serviciului de intretinere-spatii verzi si curte interioara, din cadrul Spitalului 



orasenesc „Sfantul Dimitrie” Tg Neamt  prev\zute `n anexele nr.11 si 12 la prezenta hot\r^re, 
parte integrant\ a acesteia; 
                Art. 7. La data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se abroga hotararea consiliului 
local nr.128/23.09.2011. 
                Art. 8. Compartimentul Achizitii Publice din cadrul Primariei orasului Tg Neamt 
impreuna Cu Spitalul orasenesc „Sfantul Dimitrie” Tg Neamt vor lua toate masurile necesare 
`n vederea ducerii la `ndeplinire a prevederilor prezentei hotarari 

Art. 9. Secretarul ora[ului Tîrgu Neamţ va asigura publicitatea [i comunicarea 
prezentei hotărâri instituţiilor [i persoanelor interesate. 
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