
 
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.6600 
/19.06.2018; 
 Luând act de expunerea de motive nr. 8738/ 20.06.2018 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, dupa cum urmeaza: 
 

-   transformarea postului de medic specialist medicina de familie din cadrul  
Compartimentului Primire Urgente in post de medic primar medicina de 
familie 

 
 
 
 
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. 8738/20.06.2018                                                                                  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.6600 
/19.06.2018 prin care se propune : 
 
 

-   transformarea postului de medic specialist medicina de familie din cadrul  
Compartimentului Primire Urgente in post de medic primar medicina de 
familie 

 
 
 
 Propunerea este motivata de faptul ca in cadrul Compartimentului exista 
deficit de medici, iar la ultimul concurs publicat in 18 mai a.c. nu s-a inscris nici 
un candidat. In aceste conditii, Comitetul Director al spitalui a avizat favorabil 
solicitarea de ocupare prin transfer a postului de medic in specialitatea medicina de 
familie de catre un medic cu grad de medic primar. 
 Mentionam ca sumele necesare acoperirii cheltuielilor cu salariile sunt 
cuprinse in bugetul de venituri si cheltuieli aprobat.  
 
 
 
   MANAGER                         DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL                 SEF SERV. RUONS 
Dr. Apostoae Florin-Ionut                   Ec. Humulescu Doina                  Ec. Olteanu Magdalena 
 
 
 
 

 
                                 
                               

       
      
 
 
 
 



 
 
Primaria orasului Tirgu Neamt 
Nr. 8738/20.06.2018                                                                                   

 
 

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.6600 
/19.06.2018 prin care se propune : 
 
 

-   transformarea postului de medic specialist medicina de familie din cadrul  
Compartimentului Primire Urgente in post de medic primar medicina de 
familie 

 
 
 
 Propunerea este motivata de faptul ca in cadrul Compartimentului exista 
deficit de medici, iar la ultimul concurs publicat in 18 mai a.c. nu s-a inscris nici 
un candidat. In aceste conditii, Comitetul Director al spitalui a avizat favorabil 
solicitarea de ocupare prin transfer a postului de medic in specialitatea medicina de 
familie de catre un medic cu grad de medic primar. 
 Mentionam ca sumele necesare acoperirii cheltuielilor cu salariile sunt 
cuprinse in bugetul de venituri si cheltuieli aprobat.  

 
 
 

  
  

                                                               Primar, 
Harpa Vasilică 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


