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CONSILIUL LOCALAL ORASULUI TIRGU NEAMT 
 

H O T A R A RE 
privind aprobarea organigramei si a statului de functii al 

Spitalului Orasenesc „Sfântul Dimitrie” Targu Neamt pentru anul 2012 
 

Consiliul Local al orasului Tirgu Neamt, 
 Avand in vedere faptul ca incepand cu data de 1 iulie 2010 au fost  
implementate prevederile HG nr. 529/02.06.2010 realizandu-se transferul managementului 
activitatii Spitalului Orasenesc „Sfântul Dimitrie” Targu Neamt de catre autoritatea 
administratiei publice locale ;  in baza prevederilor Ordinului M.S. nr. 1224/2010  privind 
aprobarea normativului de personal pentru asistenta medicala spitaliceasc ; art. 15 din H.G. 
nr. 56/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 162/2008;  
 In baza competentelor stabilite in Anexa 1 Capitolul III din HG nr. 562/2009 pentru 
aprobarea strategiei de descentralizare in sistemul de sanatate;  
 Luând act de Avizul Ministerului Sanatatii nr. XI/A/3474, 
34750/CSA/9042/01.08.2011 ; 
 Analizând  expunerea de motive nr. 1628/20.01.2012 inaintata de Primarul orasului 
Tirgu Neamt si de raportul de specialitate al Compartimentului Resurse Umane, prin care se 
propune aprobarea organigramei si a statului de functii al Spitalului Orasenesc „Sfântul 
Dimitrie” Tirgu Neamt, pentru anul 2012; 

In 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 s i 
completarile ulterioare ; 
 

H O T A R A S T E 
 
Art. 1  Se aproba organigrama si statul de functii al Spitalului Orasenesc  „Sfântul Dimitrie” 
Targu Neamt pentru anul 2011, conform anexelor 1-4, care fac parte integranta din   prezenta 
hotarare. 
Art. 2   La data intrarii in vigoare a prezentei hotarari, se abroga H.C.L. nr. 137/06.10.2011. 
Art. 3   Spitalul Orasenesc „Sfântul Dimitrie” Targu Neamt prin serviciile sale de 
specialitate va lua masurile necesare pentru aducerea la indeplinire a prevederilor prezentei 
hotarari 
Art.4 Secretarul  orasului Tirgu Neamt va asigura  publicitatea si comunicarea prezentei 
hotarari institutiilor si persoanelor interesate. 
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