
ROMANIA 
JUDETUL NEAMT 

CONSILIUL LOCALAL ORASULUI TIRGU NEAMT 
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; 
 Analizand  expunerea de motive nr.20398/14.11.2016 înaintată de Primarul oraşului Tîrgu Neamţ şi de 
raportul de specialitate al Serviciului Resurse Umane; 
            Luand act de avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local; 

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 prin Compartiment Administratie Publica Locala 

 
Nr. 239 
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Pre[edinte de [edin]\, 
Consilier: B\l]\tescu Vasile 

 
                             Contrasemneaz\,  
                  Secretar oras, 

  jr. Laura Elena Maftei 
 

       Total consilieri locali     19 
        Prezenti    19        
        Pentru       19                
        Împotrivă                          
       Abtineri                        

 
 
 


