
ROMANIA 

JUDETUL NEAMT 

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI TIRGU NEAMT 

HOTARARE 

PROIECT 

privind aprobarea rectificarii  Listei de investiţii a Spitalului orasenesc „Sfantul Dimitrie” 
Tirgu Neamt, pentru anul 2016   

 

Consiliul Local al orasului Tirgu Neamt ; 

 Avînd în vedere prevederile Legii nr.273/2006 privind finantele publice locale,Legea 

bugetului de stat pe anul 2016, nr.339/2015; 

 Avînd în vedere Ordinul ministrului sanatatii nr.1043/2010, privind aprobarea 

Normelor metodologice pentru elaborarea bugetului de venituri si cheltuieli a spitalului 

public;   

 Avînd în vedere adresa nr.7291/08.08.2016  prezentata de Spitalul Orasenesc „Sfantul 

Dimitrie” Tirgu Neamt, inregistrata cu numarul 15089/25.08.2016; 

 Analizand ‘’Expunerea de motive’’ nr. 15095/25.08.2016, inaintata de Primarul 

orasului Tirgu Neamt si ‘’Raportul de specialitate’’ al Directiei Buget Contabilitate, RU si 

dezvoltare locala din cadrul Primariei orasului Tirgu Neamt; 

 In temeiul prevederilor art.36 alin.(4) lit.”a” si ale art 45(2), lit.”a” din Legea 

nr.215/2001 a administratiei publice locale cu modificarile si completarile ulterioare; 

HOTARASTE: 

 Art.1.Aproba rectificarea Listei de investii a  Spitalului orasenesc „Sfantul Dimitrie” 

Tirgu Neamt pentru anul - 2016, conform Anexei la prezenta Hotarare, parte integranta a 

acesteia ;  

 Art.2 Primarul orasului Tirgu Neamt, in calitate de ordonator principal de credite va 

urmari modul in care Spitalul orasenesc „Sfantul Dimitrie”  Tirgu Neamt, va lua toate 

masurile necesare pentru ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari ; 

 Art.3. Secretarul orasului Tirgu Neamt va asigura publicitatea si comunicarea 

prezentei hotarari institutiilor si persoanelor interesate 

   

      Initiator,               Avizat legalitate, 
         Primar,       Secretar oraş 
     Harpa Vasilicã          Jr.Laura Elena Maftei 
 

 

 

 

 

 



Primaria Tirgu Neamt             Avizat, 
Directia Financiar Contabilitate       Primar, 
Nr. 15089/25.08.2016          Hapa Vasilicã 
 

 

Raport de specialitate la proiectul de hotarare 

privind aprobarea rectificarii  Listei de investiţii a Spitalului orasenesc „Sfantul Dimitrie” 
Tirgu Neamt, pentru anul 2016   

 

 Avînd în vedere Ordinul ministrului sanatatii nr.1043/2010, privind aprobarea 

Normelor metodologice pentru elaborarea bugetului de venituri si cheltuieli a spitalului 

public;   

 Avînd în vedere adresa nr.7291/08.08.2016  prezentata de Spitalul Orasenesc „Sfantul 

Dimitrie” Tirgu Neamt, inregistrata cu numarul 15089/25.08.2016; 

 Laund act de avizul dat de Consiliul de administratie al unitatii din data de 22.08.2016; 

 In temeiul prevederilor art.36 alin.(4) lit.”a” si ale art 45(2), lit.”a” din Legea 

nr.215/2001 a administratiei publice locale cu modificarile si completarile ulterioare; 

 Supunem spre aprobare rectificarea Listei de investii a  Spitalului orasenesc „Sfantul 

Dimitrie” Tirgu Neamt pentru anul – 2016, in varianta propusa de departamentul de 

specialitate, conform anexei. 

 
Prenume, nume                         Functia publica                                   Semnatura                Data 

Ecaterina Iosub Director executiv –  
Directia Buget-Contabilitate, RU si dezvoltare 
locala 

 25.08.2016 

Intocmit:Carmen Tanasa Director executiv adj.-  
Directia Buget-Contabilitate, RU si dezvoltare 
locala 

 25.08.2016 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Orasul Tirgu Neamt        

Nr. 15089/25.08.2016 

       

Expunere de motive la proiectul de hotarare 

privind aprobarea rectificarii  Listei de investiţii a Spitalului orasenesc „Sfantul Dimitrie” 
Tirgu Neamt, pentru anul 2016   

 

 

 Avînd în vedere Ordinul ministrului sanatatii nr.1043/2010, privind aprobarea 

Normelor metodologice pentru elaborarea bugetului de venituri si cheltuieli a spitalului 

public;   

 Avînd în vedere adresa nr.7291/08.08.2016  prezentata de Spitalul Orasenesc „Sfantul 

Dimitrie” Tirgu Neamt, inregistrata cu numarul 15089/25.08.2016; 

 Laund act de avizul dat de Consiliul de administratie al unitatii din data de 22.08.2016; 

 In temeiul prevederilor art.36 alin.(4) lit.”a” si ale art 45(2), lit.”a” din Legea 

nr.215/2001 a administratiei publice locale cu modificarile si completarile ulterioare; 

 Supunem spre aprobare rectificarea Listei de investii a  Spitalului orasenesc „Sfantul 

Dimitrie” Tirgu Neamt pentru anul – 2016, in varianta propusa de departamentul de 

specialitate financiar contabil al Spitalului Orasenesc Tirgu Neamt . 

 

 

            Primar, 

               Harpa Vasilicã 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

       Anexa la HCL nr………din 31.08.2016 
 

LISTA RECTIFICATA – 31.08.2016  
poziţiei "Alte cheltuieli de investiţii", defalcată pe categorii de bunuri/ dotari 

repartizate Spitalului orasenesc Sfantul DimitrieTg.Neamt 
                                                                                                                   

lei 
Nominalizarea achiziţiilor de                                                                                                                                                         

bunuri efectuate şi a altor   investiţii 
U.
M. 

Cantitatea Valoarea 
APROBATA 

29.02.2016 

Valoarea 
rectificare 
31.08.2016 

 I. Achiziţii imobile     
II. Dotări independente    

          584.680 
 
          584.680 

       VENITURI PROPRII 
         1. Calandru 
         2. Masina de spalat  
         3.Monitor pacient 
         4.Troliu medical pentru anestezie 
         5.Troliu complet pentru medicatie 
         6.Monitorul functii vitale pacient 
     
       FOND DEZVOLTARE    
         7. Aparat terapie ultrasunete 
         8.Combina frigorifica tip banca 
sange-plasma 
         9.Linie de compatibilitate sanguina 
        10..Spirometru 
        11.Videogastroscop 
        12.Injectomat 
         13.Videocolonoscop 
 
      SUBVENTII BUGET LOCAL 
        14.Gastrofibroscop cu sistem 
computerizat video si imprimare Exera 
        15. Ecocardiograf 2D Doppler Vivid 
P3 

 
Buc 
Buc 
Buc 
Buc 
Buc 
Buc 
 
Buc 
 
Buc 
 
Buc 
Buc 
Buc 
Buc 
buc 
 
Buc 
 
Buc 

 
          2 

1 
4 
2 
2 
2 
 

1 
 

1 
 

1 
1 
1 
10 
1 
 

1 
 

1 

           133.000 
            28.000 
            51.000 
            32.000 
            14.000 
              8.000 
                   - 
 
          248.680 
            11.000 
            26.680 
 
             35.000 
             17.000 
             75.000 
                   0 
            84.000 
 
            203.000 
              88.000 
 
            115.000 

           133.000             
            25.800 
            37.180 
            21.270 
            21.000 
             12.000 
            15.750 
 
          248.680 
            11.000 
            40.000 
 
            40.000 
             17.000 
                    0 
             75.000 
              82.680 
 
            203.000 
              88.000 
 
            115.000 

IV. Cheltuieli de proiectare pentru 
     elaborarea  studiilor de refezabilitate     
şi a studiilor de fezabilitate 
      

   
           47.000 

 
           46.000 

1.Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de 
fezabilitate - instalare centrale termice 
pentru incalzire pavilion chirurgie, boli 
infectioase si ambulatoriu de specialitate, 
respectiv pavilion L5 si pavilion bloc 
alimentar-spalatorie  inclusiv  racordare la 
reteaua de gaz metan  
  2.Cheltuieli de proiectare pentru  
instalare centrale termice pentru incalzire 
pavilion chirurgie, boli infectioase si 
ambulatoriu de specialitate, respectiv 
pavilion L5 si pavilion bloc alimentar-
spalatorie  inclusiv  racordare la reteaua de 
gaz metan  
 3.Documentatie tehnico-economica 

  12.000 
 
 
 
 
 
 

35.000 
 
 
 
 
 
 
 

8.000 
 
 
 
 
 
 

33.000 
 
 
 
 
 
 
 



pentru RK la instalatia de canalizare 
(canal termic) intre cetrala termica pana la 
Ambulatorul de specialitate 

             0 
 
 

               5.000 
 
 

V.Alte cheltuieli asimilate investitiilor    1.000 
1.Lucrari RK CPU-pediatrie    1.000 

TOTAL   631.680 631.680 
 


