
 
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    

 
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 Spitalului Oraşenesc „Sfântul Dimitrie” Tîrgu Neamţ nr.10333 din 03.11.2016, 
înregistrată cu nr. 20369/14.11.2016; 
 Luând act de expunerea de motive nr.20398/14.11.2016 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 funcţii al  Spitalului Oraşenesc  „Sfântul Dimitrie” 
Tîrgu Neamţ, dupa cum urmeaza: 
       - transformarea postului vacant de asistent medical din cadrul Laboratorului de recuperare, 
medicină fizică şi balneologie, în post de fiziokinetoterapeut, justificat de necesitatea furnizării către 
asiguraţi a serviciilor complete de evaluare , aplicare şi monitorozare a procedurilor şi tehnicilor de 
terapie fizică, asistenţă kinetică, profilactică şi terapeutică şi de recuperare medicală, conform 
contractului cu C.A.S Neamţ; 
       - suplimentarea cu un post de medic în specialitatea medicină internă, în cadrul Secţiei medicină 
internă,  în vederea asigurării activităţii medicale în ambulatoriu şi a gărzilor de profil; 
       - suplimentarea cu un  post de asistent medical şi cu un post de registrator medical, în cadrul 
Compatimentului de Primire Urgenţe, în vederea organizării şi implementării activităţii de triaj 
medical şi asigurării monitorizării în timp real a activităţii de urgenţă; 
       - constituirea Compartimentului de prevenire a infecţiilor asociate asistenţei medicale (CPIAAM) 
în conformitate cu prevederile Ordinului M.S. Nr. 1101/2016, prin transformarea Compartimentului de 
prevenire şi control a infecţiilor nosocomiale (CPCIN) existent, cu menţinerea celor 4 posturi 
prevăzute  în statul de funcţii si a personalului de specialitate încadrat, care va exercita noile atribuţii.    
      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                                                                   APROB,  
Nr.20398  / 14.11.2016                                                                               PRIMAR,         
                                                                                                        HARPA VASILICĂ 
 

        
 
       RAPORT DE SPECIALITATE 
la proiectul de hotarare privind aprobarea 
 modificarii statului de functii al  Spitalului  
Orasenesc „Sfântul Dimitrie” 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 Spitalului Oraşenesc „Sfântul Dimitrie” Tîrgu Neamţ nr.10333 din 03.11.2016, 
înregistrată cu nr.20369/14.11.2016 care menţionează următoarele: 
 - hotărarea Comitetului Director al spitalului s-a luat in urma analizării încadrării cu personalul 
medico-sanitar la nivelul spitalului si în contextul modificărilor legislative privind asistenţa medicala, 
respectiv, Ordinul M.S. NR.1101/2016, publicat la 07.10.2016  
 - sumele necesare acoperirii diferenţelor de salariu sunt cuprinse în bugetul de venituri şi 
cheltuieli aprobat ;  
          - transformarea postului vacant de asistent medical din cadrul Laboratorului de recuperare, 
medicină fizică şi balneologie, în post de fiziokinetoterapeut, justificat de necesitatea furnizării către 
asiguraţi a serviciilor complete de evaluare , aplicare şi monitorozare a procedurilor şi tehnicilor de 
terapie fizică, asistenţă Kinetică, profilactică şi terapeutică şi de recuperare medicală, conform 
contractului cu C.A.S Neamţ; 
 - suplimentarea cu un post de medic în specialitatea medicină internă, în cadrul Secţiei 
medicină internă,  în vederea asigurării activităţii medicale în ambulatoriu şi a gărzilor de profil; 
 - suplimentarea cu un  post de asistent medical şi cu un post de registrator medical , în cadrul 
Compatimentului de Primire Urgenţe, în vederea organizării şi implementării activităţii de triaj 
medical şi asigurării monitorizării în timp real a activităţii de urgenţă; 

- constituirea Compartimentului de prevenire a infecţiilor asociate asistenţei medicale 
(CPIAAM) în conformitate cu prevederile Ordinului M.S. Nr. 1101/2016, prin transformarea 
Compartimentului de prevenire şi control a infecţiilor nosocomiale (CPCIN) existent, cu menţinerea 
celor 4 posturi prevăzute  în statul de funcţii si a personalului de specialitate încadrat, care va exercita 
noile atribuţii. 

Faţă de cele mai sus menţionate, vă rog să analizaţi şi să dispuneţi în consecinţă.  
 
 
 
 
 
 

                 Director executiv,                                            Şef Serviciu, 
      ec. Iosub Ecaterina                                      ec. Ioniţă Elena            
                             

       
      
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
Primaria orasului Tirgu Neamt 
Nr. 20398 / 14.11.2016 
 
 

Expunere de motive  
la proiectul de hotarare privind aprobarea  
modificarii statului de functii al  Spitalului  
Orasenesc „Sfântul Dimitrie” 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.10333 din 03.11.2016, înregistrată cu nr.20369/14.11.2016 care menţionează următoarele: 
 - hotărarea Comitetului Director al spitalului s-a luat in urma analizării încadrării cu personalul 
medico-sanitar la nivelul spitalului si în contextul modificărilor legislative privind asistenţa medicala, 
respectiv, Ordinul M.S. NR.1101/2016, publicat la 07.10.2016  
 - sumele 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,  dupa cum urmeaza:       
          - transformarea postului vacant de asistent medical din cadrul Laboratorului de recuperare, 
medicină fizică şi balneologie, în post de fiziokinetoterapeut, justificat de necesitatea furnizării către 
asiguraţi a serviciilor complete de evaluare , aplicare şi monitorozare a procedurilor şi tehnicilor de 
terapie fizică, asistenţă Kinetică, profilactică şi terapeutică şi de recuperare medicală, conform 
contractului cu C.A.S Neamţ; 
 - suplimentarea cu un post de medic în specialitatea medicină internă, în cadrul Secţiei 
medicină internă,  în vederea asigurării activităţii medicale în ambulatoriu şi a gărzilor de profil; 
 - suplimentarea cu un  post de asistent medical şi cu un post de registrator medical , în cadrul 
Compatimentului de Primire Urgenţe, în vederea organizării şi implementării activităţii de triaj 
medical şi asigurării monitorizării în timp real a activităţii de urgenţă; 

- constituirea Compartimentului de prevenire a infecţiilor asociate asistenţei medicale 
(CPIAAM) în conformitate cu prevederile Ordinului M.S. Nr. 1101/2016, prin transformarea 
Compartimentului de prevenire şi control a infecţiilor nosocomiale (CPCIN) existent, cu menţinerea 
celor 4 posturi prevăzute  în statul de funcţii si a personalului de specialitate încadrat, care va exercita 
noile atribuţii. 
          Fata de cele mentionate propun spre aprobare modificarea statului de functii aprobat pe anul in 
curs.                                            
 
                                                     Primar, 
                                                Harpa Vasilică 

 
 


