
ROMÂNIA 
JUDE}UL NEAM} 

CONSILIUL LOCAL AL ORA{ULUI T~RGU NEAM} 
 

PROIECT 
HOT|RÂRE 

 
privind aprobarea unei asocieri cu Judetul Neamt 

 prin Consiliul Jude]ean Neamţ in vederea realizarii unor lucrari de interes 
public judetean 

 
Consiliul Local al ora[ului T`rgu Neam];  
Lu^nd act de Expunerea de motive nr.5082 din 11.04.2018 `naintat\ de 

Primarul ora[ului T`rgu Neam] [i Raportul de specialitate al Directiei Buget 
Contabilitate,RU si dezvoltare locala, din cadrul Prim\riei ora[ului T`rgu Neam]; 

Avand in vedere acordul de asociere nr.6661/02.04.2018 prin care s-a aprobat 
finantarea unor lucrari de interes public judetean , respectiv reparatii ( lucrari in 
continuare) la Spitalul Orasenesc Sf. Dimitrie Tirgu Neamt in anul 2018 , in suma de 
236.000 lei;  

~n temeiul prevederilor art. 36 alin. 7, lit.a si c  [i ale art. 45 alin. 2 din Legea 
nr. 215/2001 a administra]iei publice locale, republicat\, cu modificarile si 
completarile ulterioare. 

HOT|R|{TE : 
 

Art. 1. Se aprobă asocierea Orasului Tîrgu-Neamţ, prin Consiliul Local al 
Orasului Tîrgu-Neamţ cu Judetul Neamt, prin Consiliul Judetean Neamt,  în vederea 
realizarii unor lucrari de reparatii( lucrari in continuare) la Spitalul Orasenesc Sf. 
Dimitrie Tirgu Neamt in cuantum de 236 mii lei, conform anexei la prezenta 
hotarare; 

Art. 2. Directia Buget Contabilitate , RU si dezvoltare locala si Serviciul 
Investitii , vor lua toate m\surile necesare pentru ducerea la `ndeplinire a prevederilor 
prezentei hot\r^ri. 

Art. 3. Secretarul orasului Tirgu Neamt va asigura publicitatea si comunicarea 
prezentei hotarari institutiilor si persoanelor interesate. 

 
Ini]iator,  

Primarul ora[ului T`rgu Neam], 
Harpa Vasilicã 

 
 
Avizat pentru legalitate,  

  Secretar al ora[ului T`rgu Neam], 
      

 
 



Orasul Tirgu Neamt 
Nr.5082/11.04.2018    
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
privind aprobarea unei asocieri cu Judetul Neamt 

 prin Consiliul Jude]ean Neamţ in vederea realizarii unor lucrari de interes 
public judetean 

 
 

Prin memoriul nr.7343/11.07.2017-11500/11.07.2017, Spitalul Orasenesc „Sf.Dimitrie” 

Tirgu Neamt solicita finantare pentru lucrari de reparatii capitale  a spatiilor din incinta sectiei 

Obstretica Ginecologie ( amenajare colt reanimare NN, reabilitare sala nasteri, sala travaliu, sala 

operatii, spalator medici, sala preoperator, filtru, hol, cabinet obstretica si lucrari de reparare a 

instalatiei termice , instalatiei electrice si sanitare) la o valoare estimata de 300.000 lei.  

Prin adresa nr.2701/2018 autoritatea locala a solicitat Consiliului Judetean Neamt  finantare 

pentru lucrari de reparatii capitale  a spatiilor din incinta sectiei Obstretica Ginecologie ( amenajare 

colt reanimare NN, reabilitare sala nasteri, sala travaliu, sala operatii, spalator medici, sala 

preoperator, filtru, hol, cabinet obstretica si lucrari de reparare a instalatiei termice , instalatiei 

electrice si sanitare) in valoare estimata de 300.000 lei; 

 Luand act de acordul de asociere 6661/02.04.2018, prin care s-a aprobat finantarea unor 

lucrari   de interes public judetean , respectiv reparatii la spatiile din incinta sectiei Obstretica 

Ginecologie - Spitalul Orasenesc „Sf.Dimitrie” Tirgu Neamt, in suma de 236.000 lei am iniţiat si 

redactat proiectul de hotărâre anexat, pe care îl supun dezbaterii si aprobării dumneavoastră. 

 
  

Primar, 

               Harpa Vasilicã 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Orasul Tirgu Neamt               Aprob, 
Directia Buget-Contabilitate, RU si dezvoltare locala           Primar, 
Nr.5082/11.04.2018                               HARPA Vasilicã 

 
 

RAPORT  DE  SPECIALITATE 
privind aprobarea unei asocieri cu Judetul Neamt 

 prin Consiliul Jude]ean Neamţ in vederea realizarii unor lucrari de interes public judetean 
 

 Spitalul Oraşenesc „Sf. Dimitrie” Tîrgu Neamţ, este un spital public general care deserveste 

populaţia oraşului Tirgu Neamt , cat si populatia unui numar de 15 comune arondate ce se întind pe 

o rază de 40 km, deci un total estimat de 95.000 locuitori. 

 Spitalul Orăşenesc „Sf. Dimitrie” Tîrgu Neamţ a furnizat de-a lungul timpului  servicii 

medicale si a asigurat condiţii de investigaţii medicale, tratament, cazare, igienă, alimentaţie şi de 

prevenire a infecţiilor nozocomiale, conform normelor aprobate prin ordin al ministrului sănătăţii 

publice.  

 Pentru respectarea legislaţiei în vigoare şi asigurarea condiţiilor optime pentru desfăşurarea 

actului medical s-a procedat la compartimentarea si crearea de circuite impuse, specifice fiecărui loc 

de muncă.  

 Prin memoriul nr.7343/11.07.2017-11500/11.07.2017, Spitalul Orasenesc „Sf.Dimitrie” 

Tirgu Neamt solicita finantare pentru lucrari de reparatii capitale  a spatiilor din incinta sectiei 

Obstretica Ginecologie ( amenajare colt reanimare NN, reabilitare sala nasteri, sala travaliu, sala 

operatii, spalator medici, sala preoperator, filtru, hol, cabinet obstretica si lucrari de reparare a 

instalatiei termice , instalatiei electrice si sanitare) la o valoare estimata de 300.000 lei.  

Prin adresa nr.2701/2018 autoritatea locala a solicitat Consiliului Judetean Neamt  finantare 

pentru lucrari de reparatii capitale  a spatiilor din incinta sectiei Obstretica Ginecologie ( amenajare 

colt reanimare NN, reabilitare sala nasteri, sala travaliu, sala operatii, spalator medici, sala 

preoperator, filtru, hol, cabinet obstretica si lucrari de reparare a instalatiei termice , instalatiei 

electrice si sanitare) in valoare estimata de 300.000 lei; 

 Luand act acordul de asociere 6661/02.04.2018, prin care s-a aprobat finantarea unor lucrari   

de interes public judetean , respectiv reparatii capitale  a spatiilor din incinta sectiei Obstretica 

Ginecologie - Spitalul Orasenesc „Sf.Dimitrie” Tirgu Neamt, in suma de 236.000 lei am iniţiat si 

redactat proiectul de hotărâre anexat, pe care îl supun dezbaterii si aprobării dumneavoastră. 

Prenume, nume                        Functia publica                                          Semnatura          Data 

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

 11.04.2018 

Intocmit: 
Sorin Durbaca 

Sef Serviciu, 
Serviciul Investii, Acizitii publice, 

 11.04.2018 

Intocmit: 
       Carmen Tanasa 

Director executiv adj. 
Directia Buget Contabilitate, RU si dezvoltare locala 

 11.04.2018 

 






