
ROMÂNIA 
JUDEŢUL NEAMŢ 

CONSILIUL LOCALAL ORAŞULUI TÎRGU NEAMŢ 
 

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea modificării structurii organizatorice a Spitalului Oraşenesc „Sfântul 

Dimitrie” Tîrgu Neamţ,  prin înfiinţarea unui Compartiment de ortopedie-traumatologie în 
cadrul Secţiei chirurgie generală  

 

Consiliul Local al orasului Tîrgu Neamţ, judeţul 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 ; 

În 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; 

HOTĂRĂŞTE: 
Art. 1.  Se aprobă modificarea structurii organizatorice a Spitalului Oraşenesc „Sfântul Dimitrie” 
Tîrgu Neamţ, prin înfiinţarea unui Compartiment de ortopedie-traumatologie în cadrul Secţiei 
chirurgie generala, astfel: 

- organizarea compartimentului de ortopedie-traumatologie prin suplimentarea cu 5 paturi a 
celor 260 de paturi pe spital. În urma suplimentării, stuctura propusă 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 funcţiona în cadrul Secţiei chirurgie 
generală, cu aprobarea circuitelor funcţionale de către serviciul de epidemiologie din cadrul DSP 
Neamţ. 

Referitor la încadrarea cu personal de specialitate, în prima etapa se propune asigurarea 
activităţii cu personalul medico-sanitar din cadrul Cabinetului de specialitate din ambulatoriu şi din 
Secţia chirurgie generală, urmând ca pe parcurs să se suplimenteze statul de funcţii cu personalul 
necesar.  
Art. 2.   Spitalul Oraşenesc „Sfântul Dimitrie” Tîrgu Neamţ prin serviciile sale de specialitate va 
lua măsurile necesare pentru aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 
Art. 3. Secretarul oraşului Tîrgu Neamţ va asigura publicitatea şi comunicarea prezentei hotărâri 
instituţiilor şi persoanelor interesate. 
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Preşedinte de şedinţă, 
Consilier local, Acsintoae Ana 

                                                                                                                                
Contrasemnează, 

                            Secretar oraş, 
                                                                           C.j. Ţuţu Ion 

Total consilieri: 19 
Prezenţi: 19 
Pentru: 19 

 
 

 


