
 
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 Comitetului Director al Spitalului Oraşenesc „Sfântul Dimitrie” Tîrgu Neamţ 
nr.13393 /12.12.2017, înregistrată cu nr.22052/14.12.2017; 
 Luând act de expunerea de motive nr.22118/ 15.12.2017 înaintată de Primarul oraşului Tîrgu 
Neamţ; 

Ţinând cont de avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al oraşului Tîrgu Neamţ; 
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 Ă RĂŞ T E: 
 

Art. 1  Se aproba modificarea  statului de functii al Spitalului Oraşenesc „Sfântul Dimitrie” Tîrgu 
Neamţ, prin transformarea unui numar de 5 posturi, dupa cum urmeaza: 
    (1) transformarea postului  vacant de  registrator medical din cadrul Serviciului informatică , 
evaluare şi statistică medicală în post de inginer de sistem IA; 
              (2) transformarea postului de  biochimist din cadrul Laboratorului de analize medicale, in post 
de biochimist specialist ; 
    (3) transformarea  postului de economist II din cadrul Biroului managementul calităţii 
serviciilor medicale în post de economist IA ;   
    (4) suplimentarea cu un post de bioinginer medical debutant în cadrul Biroului managementul 
calităţii serviciilor medicale, responsabil cu aparatura medicală; 
               (5) suplimentarea cu un post de Kinetoterapeut debutant în cadrul Laboratorului de 
recuperare, medicina fizica si balneologie;  
        
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. 
 
Nr._360____ 
din  22.12.2017  

Preşedinte de şedinţă, 
Consilier local, Timişescu Ovidiu 

                                                                                    
Contrasemnează, 

                        Secretar oraş 
                                                                         Cons.jur. }u]u Ion 
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