
ROMANIA 
JUDETUL NEAMT 

CONSILIUL LOCALAL ORASULUI TIRGU NEAMT 
 
PROIECT 

H O T A R A RE 
privind aprobarea modificarea structurii organizatorice a Spitalului Orasenesc 

„Sfântul Dimitrie” Tîrgu Neamţ ,  prin infiintarea unui Compartiment de ortopedie-
traumatologie in cadrul Sectiei chirurgie generala  

 
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.5392 
/25.05.2018; 
 Luând act de expunerea de motive nr.7614/ 29.05.2018 înaintată de Primarul 
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  structurii organizatorice a Spitalului Oraşenesc 
„Sfântul Dimitrie” Tîrgu Neamţ,   prin infiintarea unui Compartiment de ortopedie-
traumatologie in cadrul Sectiei chirurgie generala, astfel: 

- organizarea compartimentului de ortopedie-traumatologie prin 
suplimentarea cu 5 paturi a celor 260 de paturi pe spital. In urma suplimentarii, 
stuctura propusa pentru spital va cuprinde un numar total de 265 paturi, din care: 

Sectia de chirurgie generala cu 35 paturi 
din care 

  Compartimentul ATI cu 5 paturi 
  Compartimentul ortopedie-traumatologie cu 5 paturi 
  

-Compartimentul de ortopedie-traumatologie va functiona in cadrul Sectiei 
chirurgie generala, cu aprobarea circuitelor functionale de catre serviciul de 
epidemiologie din cadrul DSP Neamt. 

-Referitor la incadrarea cu personal de specialitate, in prima etapa se propune 
asigurarea activitatii cu personalul medico- sanitar din cadrul Cabinetului de 
specialitate din ambulatoriu si din Sectia chirurgie generala, umand ca pe parcurs 
sa se suplimenteze statul de functii cu personalul necesar.  
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. Ţuţu Ion   
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RAPORT DE SPECIALITATE 
la proiectul de hotarare 

privind aprobarea modificarea structurii organizatorice a Spitalului Orasenesc 
„Sfântul Dimitrie” Tîrgu Neamţ ,  prin infiintarea unui Compartiment de ortopedie-

traumatologie in cadrul Sectiei chirurgie generala  
 
 

In baza prevederilor art. 15 din HGR nr. 56/2009 va  rugam sa aprobati   
propunerea Comitetului Director al Spitalului orasenesc Sf. Dimitrie Tg. Neamt, 
avizata de Consiliul de Administratie, privind modificarea structurii organizatorice a 
unitatii noastre, prin infiintarea unui Compartiment de ortopedie-traumatologie in 
cadrul Sectiei chirurgie generala. 

Solicitarea este motivata de faptul ca, mare parte din pacientii care se 
adreseaza spitalului pentru probleme chirurgicale, necesita servicii de specialitate 
ortopedica. De asemenea, in cadrul sectiei, avand compartiment distinct in 
specialitatea ortopedie, s-ar putea asigura rezolvarea unui numar semnificativ de 
pacienti la nivel local si s-ar putea realiza proceduri operatorii specifice, crescand 
astfel si indicele de operabilitate. In plus, prezenta unui medic in specialitatea 
ortopedie traumatologie in cadrul sectiei, ar asigura cresterea calitatii serviciilor 
medicale spitalicesti acordate in profil chirurgical. 

Propunerea Comitetului Director al spitalului vizeaza organizarea 
compartimentului de ortopedie-traumatologie prin suplimentarea cu 5 paturi a celor 
260 de paturi pe spital. In urma suplimentarii, stuctura propusa pentru spital va 
cuprinde un numar total de 265 paturi, din care: 

Sectia de chirurgie generala cu 35 paturi 
din care 

  Compartimentul ATI cu 5 paturi 
  Compartimentul ortopedie-traumatologie cu 5 paturi 
  
 Compartimentul de ortopedie-traumatologie va functiona in cadrul Sectiei 
chirurgie generala, cu aprobarea circuitelor functionale de catre serviciul de 
epidemiologie din cadrul DSP Neamt. 

Referitor la incadrarea cu personal de specialitate, in prima etapa se propune 
asigurarea activitatii cu personalul medico- sanitar din cadrul Cabinetului de 
specialitate din ambulatoriu si din Sectia chirurgie generala, umand ca pe parcurs 
sa se suplimenteze statul de functii cu personalul necesar.  
 Mentionam ca in structura ambulatoriului integrat exista cabinetul de 
ortopedie si traumatologie, prin care se asigura si servicii ambulatorii, inclusiv in 
contract cu CAS Neamt. La aceasta data, cabinetul este incadrat cu un medic 
specialist ortopedie-traumatologie, un medic rezident an II si un asistent medical 
principal.  

In sustinerea propunerii se anexeaza situatia statistica a numarului de cazuri 
prezentate la cabinetul de ortopedie-traumatologie , in perioada ianuarie 2018-mai 
2018.   
 

 
 

Director Financiar Contabil ,           Şef Birou RUONS , 
                                 ec.  Humulescu Doina                          ec. Olteanu Magdalena  
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Expunere de motive  
la proiectul de hotarare 

privind aprobarea modificarea structurii organizatorice a Spitalului Orasenesc 
„Sfântul Dimitrie” Tîrgu Neamţ ,  prin infiintarea unui Compartiment de ortopedie-

traumatologie in cadrul Sectiei chirurgie generala  
 

 
 

In baza prevederilor art. 15 din HGR nr. 56/2009 va  rugam sa aprobati   
propunerea Comitetului Director al Spitalului orasenesc Sf. Dimitrie Tg. Neamt, 
avizata de Consiliul de Administratie, privind modificarea structurii organizatorice a 
unitatii noastre, prin infiintarea unui Compartiment de ortopedie-traumatologie in 
cadrul Sectiei chirurgie generala. 

Solicitarea este motivata de faptul ca, mare parte din pacientii care se 
adreseaza spitalului pentru probleme chirurgicale, necesita servicii de specialitate 
ortopedica. De asemenea, in cadrul sectiei, avand compartiment distinct in 
specialitatea ortopedie, s-ar putea asigura rezolvarea unui numar semnificativ de 
pacienti la nivel local si s-ar putea realiza proceduri operatorii specifice, crescand 
astfel si indicele de operabilitate. In plus, prezenta unui medic in specialitatea 
ortopedie traumatologie in cadrul sectiei, ar asigura cresterea calitatii serviciilor 
medicale spitalicesti acordate in profil chirurgical. 

Propunerea Comitetului Director al spitalului vizeaza organizarea 
compartimentului de ortopedie-traumatologie prin suplimentarea cu 5 paturi a celor 
260 de paturi pe spital. In urma suplimentarii, stuctura propusa pentru spital va 
cuprinde un numar total de 265 paturi, din care: 

Sectia de chirurgie generala cu 35 paturi 
din care 

  Compartimentul ATI cu 5 paturi 
  Compartimentul ortopedie-traumatologie cu 5 paturi 
  
 Compartimentul de ortopedie-traumatologie va functiona in cadrul Sectiei 
chirurgie generala, cu aprobarea circuitelor functionale de catre serviciul de 
epidemiologie din cadrul DSP Neamt. 

 
 
 
  

                                                               Primar, 
Harpa Vasilică 

 
 
 

 


