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H O T A R A RE 
privind modificarea statului de functii al  Spitalului Orasenesc „Sfântul Dimitrie”  

Tirgu Neamt    
 
 

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 Tirgu Neamt de catre autoritatea administratiei publice locale; art. 15 din 
H.G. nr. 56/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 162/2008; 
Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii ; OUG nr. 48/2010 privind 
modificarea si completarea unor acte normative din domeniul sanatatii in vederea 
descentralizarii; Legea nr. 284/2010 privind salarizarea unitara a personalului platit din 
fonduri publice; 

În baza adresei Comitetului Director al Spitalului Orasenesc „Sfântul Dimitrie”  Tirgu 
Neamt nr.7937 din 24.10.2014. 
 Luand act de expunerea de motive nr.16936/28.10.2014 inaintata de Primarul orasului 
Tirgu Neamt si de raportul de specialitate al Biroului Resurse Umane ; 

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 modificarea statului de functii al  Spitalului Orasenesc  „Sfântul Dimitrie” 
Tirgu Neamt pe anul 2014, dupa cum urmeaza: 
      - se transforma postul de medic specialist din cadrul dispensarului TBC in post de medic 
primar in specialitatea pneumologie;  
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 prin Compartiment Administratie publica locala. 
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Presedinte desedinţă, 
Consilier: Burlacu Ion 

                                                                                                                             
Contrasemnează,   
      Secretar                                                      

                                                                                                              jr. Laura Elena Maftei 
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