
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.5287 
/25.05.2018; 
 Luând act de expunerea de motive nr.7613/ 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  statului de functii al  Spitalului Oraşenesc  „Sfântul 
Dimitrie”  Tîrgu Neamţ, prin transformarea unor  posturi, astfel: 
 

-   transformarea posturilor de asistent medical in posturi de asistent  
medical principal, pentru salariatii care au sustinut si promovat examenul national 
de grad principal, cu mentinerea nivelului de studii avut (PL), dupa cum urmeaza :
   
  Compartiment primire urgente  1 post 
  Cabinet ortopedie si traumatologie   1 post 

-   transformarea postului de economist I din cadrul Serviciului informatica, 
evaluare si statistica medicala, in post de economist I A (ca urmare a sustinerii 
examenului de promovare in treapta superioara). 

-   transformarea postului vacant de muncitor I (electrician) din cadrul 
Atelierului electric, in post de muncitor III, (post inferior din punct de vedere al 
conditiei minime de vechime in meserie), in vederea republicarii pentru concurs. 
  
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   
 



 
Primaria orasului Tirgu Neamt                                                                   APROB,  
Nr. 7613/29.05.2018                                                                                  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.5287 
/25.05.2018 se propun urmatoarele: 

-   transformarea posturilor de asistent medical in posturi de asistent  
medical principal, pentru salariatii care au sustinut si promovat examenul national 
de grad principal, cu mentinerea nivelului de studii avut (PL), dupa cum urmeaza :
   
  Compartiment primire urgente  1 post 
  Cabinet ortopedie si traumatologie   1 post 

-   transformarea postului de economist I din cadrul Serviciului informatica, 
evaluare si statistica medicala, in post de economist I A (ca urmare a sustinerii 
examenului de promovare in treapta superioara). 
-   transformarea postului vacant de muncitor I (electrician) din cadrul Atelierului 
electric, in post de muncitor III, (post inferior din punct de vedere al conditiei 
minime de vechime in meserie), in vederea republicarii pentru concurs 
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Primaria orasului Tirgu Neamt 
Nr.7613/29.05.2018 

 
 

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  Spitalului Oraşenesc „Sfântul Dimitrie” Tîrgu Neamţ nr.5287 
/25.05.2018 se propun urmatoarele: 

-   transformarea posturilor de asistent medical in posturi de asistent  
medical principal, pentru salariatii care au sustinut si promovat examenul national 
de grad principal, cu mentinerea nivelului de studii avut (PL), dupa cum urmeaza :
   
  Compartiment primire urgente  1 post 
  Cabinet ortopedie si traumatologie   1 post 

-   transformarea postului de economist I din cadrul Serviciului informatica, 
evaluare si statistica medicala, in post de economist I A (ca urmare a sustinerii 
examenului de promovare in treapta superioara). 
-   transformarea postului vacant de muncitor I (electrician) din cadrul Atelierului 
electric, in post de muncitor III, (post inferior din punct de vedere al conditiei 
minime de vechime in meserie), in vederea republicarii pentru concurs 

 
 
 

  
  

                                                               Primar, 
Harpa Vasilică 

 
 
 
 
 
 
 

 


