
 
ROMANIA 

JUDETUL NEAMT 
CONSILIUL LOCALAL ORASULUI TIRGU NEAMT 

 
PROIECT 

H O T A R A RE 
privind aprobarea structurii organizatorice  

 a Spitalul orăşenesc „Sfântul Dimitrie” Tîrgu Neamţ    
 

Consiliul Local al orasului Tirgu Neamt, 
Conform prevederilor art.172 alin.(7)din Legea nr. 95/2006; 
În baza avizului NR.XI/A/46006/SP/11707/9.10.2018 a Ministerului Sănătăţii- 

Direcţia Management şi Structuri Sanitare ; 
 Luând act de expunerea de motive nr. 15015/25.10.2018 înaintată de Primarul 
oraşului Tîrgu Neamţ şi de raportul de specialitate; 

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 administraţiei publice locale, republicată, cu modificarile si 
completarile ulterioare; 

 
H O T A R A S T E 

 
          Art. 1  Se aprobă Structura organizatorică a Spitalul orăşenesc „Sfântul Dimitrie” 
Tîrgu Neamţ:  
 
          - Secţia medicină internă                                                                  55 paturi 
                   din care: 
              - comp. gastroenterologie                                                   10 paturi                                          
              - comp.diabet zaharat, nutriţie şi 
                      boli metabolice                                                           10 paturi  
         - Secţia obstetrică - ginecologie                                                        35 paturi    
                    din care: 
            - comp. ATI                                                                         5 paturi  
         - Compartiment neonatologie                                                            17 paturi 
                   din care: 
                 terapie intensivă                                                               5 paturi 
         - Secţia chirurgie generală                                                                 33 paturi 
                 din care: 
         - compartiment ATI                                                                  5 paturi 
         - comp. ortopedie - traumatologie                                            5 paturi 
         - Secţia boli infecţioase                                                                     25 paturi 
         - Secţia cardiologie                                                                            30 paturi 
         - Secţia reumatologie                                                                         25 paturi  
                 din care: 
            comp. rec. medicină fizică si balneologie                             5 paturi 
       - Secţia pediatrie                                                                                   40 paturi 
             din care: 
            - comp. recuperare pediatrică                                                5 paturi 
   Compartiment Primire Urgenţe (CPU) 
                                                                     TOTAL                                    260 paturi  
          Insoţitori                                                                                                 5 paturi 



     
      - Sterilizare 
      - Bloc operator 
      - Sala de operaţii obstetrică-ginecologie 
      - Unitate de transfuzii sanguine(UTS) 
      - Farmacia 
      - Laborator de analize medicale  
      - Laborator radiologie si imagistică medicală 
      - Laborator recuperare, medicină fizică si balneologie ( baza de tratament) 
      - Compartiment de prevenire a infecţiilor asociate asistenţei medicale 
      - Compartiment de evaluare si statistică medicală 
      - Cabinet diabet zaharat, nutriţie si boli metabolice 
      - Cabinet boli infecţioase 
      - Cabinet oncologie medicală 
      - Cabinet planificare familială 
    
  - Dispensar TBC 
  - Fişier - informaţii 
 
        Ambulatoriu integrat spitalului cu cabinete in specialităţile: 
   - medicină internă 
   - cardiologie 
   - chirurgie generală  
   - obstetrică - ginecologie 
   - pediatrie 
   - reumatologie 
   - neurologie 
   - pneumologie 
   - endocrinologie 
   - gastroenterologie 
   - ortopedie si traumatologie 
   - Aparat functional 
 
   Laboratoarele deservesc atat paturile cat si ambulatoriul.                                                                     
 
          Art.2 Spitalul Orasenesc „Sfântul Dimitrie” Tirgu Neamt prin serviciile sale de 
specialitate va lua măsurile necesare pentru aducerea la îndeplinire a prevederilor 
prezentei hotarari. 
         Art.3 Secretarul  oraşului Tîrgu Neamţ va asigura publicitatea si comunicarea 
prezentei hotărâri instituţiilor şi persoanelor interesate. 

 
 
 
INIŢIATOR, 

Primarul oraşului Tîrgu Neamţ 
Harpa Vasilică 

Avizat legalitate, 
SECRETAR ORAŞ 

        Jr. Sabin Isabela 
 



 
 
 
 
 
 
                                                                                                                        APROB,  
Nr. 15015/ 25.10.2018                                                                 PRIMAR,         
                                                                                             HARPA VASILICĂ 
 
 
 
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
la proiectul de hotarare 

privind aprobarea structurii organizatorice  
 a Spitalul orăşenesc „Sfântul Dimitrie” Tîrgu Neamţ    

 
 
 
 

 
Conform prevederilor art.172 alin.(7)din Legea nr. 95/2006; 
  
În baza avizului NR.XI/A/46006/SP/11707/9.10.2018 a Ministerului Sanatatii- 

Directia Management si Structuri Sanitare ; 
 Se propune aprobarea structurii organizatorice a Spitalul orasenesc „Sfântul 
Dimitrie” Tîrgu Neamţ    
 

 
 
 
Director Financiar Contabil,           Şef Birou RUONS, 

                                 ec.  Humulescu Doina                          ec. Olteanu Magdalena  
                                 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Primaria orasului Tirgu Neamt 
Nr. 15015 / 25.10.2018 
 
 
 
 

Expunere de motive  
la proiectul de hotarare 

privind aprobarea structurii organizatorice  
 a Spitalul orăşenesc „Sfântul Dimitrie” Tîrgu Neamţ    

 
 

Conform prevederilor art.172 alin.(7)din Legea nr. 95/2006; 
 
În baza avizului NR.XI/A/46006/SP/11707/9.10.2018 a Ministerului Sanatatii- 

Directia Management si Structuri Sanitare ; 
 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 administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare;  

         Propunem spre aprobare structura organizatorică a Spitalul orăşenesc „Sfântul 
Dimitrie” Tîrgu Neamţ    

 

   Primar, 
            Harpa Vasilică  

 
 


