
 
ROMANIA 

JUDETUL NEAMT 
CONSILIUL LOCALAL ORASULUI TIRGU NEAMT 

 
PROIECT 

H O T A R A RE 
 
 

privind aprobarea modificarii statului de functii al  Spitalului Orasenesc 
 „Sfântul Dimitrie” Tîrgu Neamţ prin suplimentarea cu un post de medic specialist 

chirurgie generala  in cadrul Sectiei chirurgie generala si propunerea privind 
deblocarea pentru scoaterea la concurs a postului de medic specialist 

 chirurgie generala     
 

Consiliul Local al  orasului Tîrgu Neamţ, 
 Conform prevederilor art.15 din Hotărârea Guvernului României nr.56 din 29 
ianuarie 2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.162/2008 privind transferul ansamblului de atribuţii şi 
competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii către autorităţile administraţiei publice 
locale; 
 În baza adresei Comitetului Director al Spitalului Oraşenesc „Sfântul Dimitrie” Tîrgu 
Neamţ nr.4531 din 19.05.2016, înregistrată cu nr.9762/23.05.2016; 
 Luând act de expunerea de motive nr.11611/27.06.2016 înaintată de Primarul 
oraşului Tîrgu Neamţ şi de raportul de specialitate al Serviciului 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 si 
completarile ulterioare ; 

 
H O T A R A S T E 

 
 
      Art. 1  Se aproba modificarea  statului de functii al  Spitalului Oraşenesc  „Sfântul 
Dimitrie” Tîrgu Neamţ,  prin suplimentarea cu un post de medic specialist  chirurgie 
generala in cadrul Sectiei chirurgie generala si propunerea privind deblocarea pentru 
scoaterea la concurs a postului de medic specialist chirurgie generala. 
      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. MAFTEI LAURA ELENA  
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
Primaria orasului Tirgu Neamt 
Serviciul Resurse Umane                                                                          APROB,  
Nr.11616/ 27.06.2016                                                                               PRIMAR       
                                                                                                        HARPA VASILICĂ 
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
la proiectul de hotarare 

privind aprobarea modificarii statului de functii al  Spitalului Orasenesc 
 „Sfântul Dimitrie” Tîrgu Neamţ prin suplimentarea cu un post de medic 

specialist chirurgie generala, in cadrul Sectiei chirurgie generala si propunerea 
privind deblocarea pentru scoaterea la concurs a postului de medic specialist  

chirurgie generala     
 

  
           Conform prevederilor art.15 din Hotărârea Guvernului României nr.56 din 29 
ianuarie 2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.162/2008 privind transferul ansamblului de atribuţii şi 
competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii către autorităţile administraţiei publice 
locale; 
 În baza adresei Comitetului Director al Spitalului Oraşenesc „Sfântul Dimitrie” Tîrgu 
Neamţ nr.4531 din 19.05.2016, înregistrată cu nr.9762/23.05.2016; 
 Sumele suplimentare necesare acoperirii diferenţelor de salariu sunt cuprinse în 
bugetul de venituri şi cheltuieli aprobat. 
 
          Se propun următoarele modificări ale statului de functii al  Spitalului Orasenesc 
„Sfântul Dimitrie” Tîrgu Neamţ, prin suplimentarea cu un post de medic specialist chirurgie 
generala  in cadrul Sectiei chirurgie generala si propunerea privind deblocarea pentru 
scoaterea la concurs a postului de medic specialist chirurgie generala     
       

 
  
 
 
Director executiv,               Sef Serviciu Resurse Umane,   
ec. Iosub Ecaterina                             ec.Elena Ioniţă 

                                 
       

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
Primaria orasului Tirgu Neamt 
Nr.11616 / 27.06.2016 
 
 

Expunere de motive  
la proiectul de hotarare 

privind aprobarea modificarii statului de functii al  Spitalului Orasenesc 
 „Sfântul Dimitrie” Tîrgu Neamţ prin suplimentarea cu un post de medic 

specialist chirurgie generala  in cadrul Sectiei chirurgie generala si propunerea 
privind deblocarea pentru scoaterea la concurs a postului de medic specialist  

chirurgie generala      
    

 
 Conform prevederilor art.15 din Hotărârea Guvernului României nr.56 din 29 
ianuarie 2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.162/2008 privind transferul ansamblului de atribuţii şi 
competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii către autorităţile administraţiei publice 
locale; 
 În baza adresei Comitetului Director al Spitalului Oraşenesc „Sfântul Dimitrie” Tîrgu 
Neamţ nr.4531 din 19.05.2016, înregistrată cu nr.9762/23.05.2016; 
 - Hotărârea Comitetului Director al Spitalului Oraşenesc „Sfântul Dimitrie” Tîrgu 
Neamţ s-a luat în urma analizării solicitărilor salariaţilor care au suţinut şi promovat 
examenele de treaptă superioară. De asemenea s-a avut în vedere şi faptul că prin ridicarea 
nivelului de pregătire în specialitate al personalului, spitalul va răspunde criteriilor de 
pregătire profesională prevăzute prin acreditare. 

 Sumele suplimentare necesare acoperirii diferenţelor de salariu sunt cuprinse în 
bugetul de venituri şi cheltuieli aprobat. 
          Se propun următoarele modificări ale statului de functii al  Spitalului Orasenesc 
„Sfântul Dimitrie” Tîrgu Neamţ, prin suplimentarea cu un post de medic specialist chirurgie 
generala  in cadrul Sectiei chirurgie generala si propunerea privind deblocarea pentru 
scoaterea la concurs a postului de medic specialist chirurgie generala     

 
                                                              
                                                               
 
                                                               Primar, 

      Harpa Vasilică 
 
 


