
 
 
 

ROMANIA 
JUDETUL NEAMT 

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI TIRGU NEAMT 
PROIECT 

H O T A R A RE 
privind aprobarea modificării statului de funcţii al  Spitalului Orăşenesc 

 „Sfântul Dimitrie” Tîrgu Neamţ    
 

Consiliul Local al oraşului 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.12788 
din 19.11.2018, înregistrată cu nr. 16309/19.11.2018; 
 Luând act de expunerea de motive nr. 16317/19.11.2018 înaintată de Primarul 
oraşului Tîrgu Neamţ şi de raportul de specialitate; 

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 , republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

 
HOTĂRĂŞTE 

          
       Art. 1  Se aprobă modificarea  statului de funcţii  aprobat pe anul in curs, al  
Spitalului Oraşenesc  „Sfântul Dimitrie” Tîrgu Neamţ, dupa cum urmează: 
        - înfiinţarea Compartimentului de Ortopedie - Traumatologie in cadrul Secţiei 
Chirurgie Generală, cu un post de medic specialist, prin redistribuirea ca număr, a unui 
post vacant de medic specialist de la Compartimentul Neonatologie. 
        Solicitarea este justificată ca urmare a punerii in aplicare a noii structuri 
organizatorice a spitalului, aprobată prin Hotărârea nr. 245/25.10.2018 a Consiliului 
Local  al oraşului Tîrgu Neamţ. 
       - reorganizarea ca serviciu a biroului Aprovizionare, Achizitii Publice si 
Contractare, prin preluarea postului de bioinginer medical din cadrul biroului 
Managementul Calitătii Serviciilor Medicale si implicit, modificarea funcţiei de şef 
birou, in şef serviciu Aprovizionare, Achiziţii Publice şi Contractare. 
        Modificarea este necesară pentru o mai bună organizare a activităţii de achiziţii 
publice, având in vedere atât volumul mare, cât şi specificul achiziţiilor pentru spital, 
care presupune achiziţia unui număr mare de repere din sfera instrumentelor şi 
aparaturii medicale, pentru care trebuie stabilite caracteristici tehnice, de către personal 
cu competenţă in domeniu. 
       - transformarea unui post vacant de îngrijitoare din cadrul Compartimentului 
Primire Urgenţe (CPU) în post de asistent social. 
        Propunerea este motivată de faptul că standardele de funcţionare a CPU prevăd 
încadrarea unui asistent social, in scopul evaluării şi stabilirii intervenţiei sociale pentru 
pacienţii CPU, iar prin adresa nr. 1660RA/2018 a MAI - Departamentul pentru Situaţii 
de Urgenţă, se solicită implementarea acestei cerinţe şi a procedurilor specifice 
activităţii de asistenţă socială în CPU. 
 



         
 
        Anexăm organigrama actualizată, cu modificările solicitate in prezenta. 
        Mentionăm că sumele necesare acoperirii cheltuielilor cu salariile sunt cuprinse în 
bugetul de venituri şi cheltuieli aprobat. 
      Art. 2   Spitalul Orăşenesc „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 si comunicarea 
prezentei hotărâri instituţiilor şi persoanelor interesate. 
 

    INIŢIATOR, 
Primarul oraşului  Tîrgu Neamţ 

  Harpa Vasilică 
 

Avizat legalitate, 
SECRETAR ORAŞ 

        Jr. Sabin Isabela  
 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
                                                                                                                    APROB,  
Nr. 16317 / 19.11.2018                                                                               PRIMAR,         
                                                                                                        HARPA VASILICĂ 
 

        
 
       RAPORT DE SPECIALITATE 
la proiectul de hotarare privind aprobarea 
 modificării statului de funcţii al  Spitalului  
Orăşenesc „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.12788 din 19.11.2018 
prin care se propune  modificarea  statului de funcţii aprobat pe anul in curs, al  Spitalului Oraşenesc  
„Sfântul Dimitrie” Tîrgu Neamţ, dupa cum urmează: 
 
               - înfiinţarea Compartimentului de Ortopedie - Traumatologie in cadrul Secţiei Chirurgie 
Generală, cu un post de medic specialist, prin redistribuirea ca număr, a unui post vacant de medic 
specialist de la Compartimentul Neonatologie. 
        Solicitarea este justificată ca urmare a punerii in aplicare a noii structuri organizatorice a 
spitalului, aprobată prin Hotărârea nr. 245/25.10.2018 a Consiliului Local  al oraşului Tîrgu Neamţ. 
       - reorganizarea ca serviciu a biroului Aprovizionare, Achizitii Publice si Contractare, prin 
preluarea postului de bioinginer medical din cadrul biroului Managementul Calitătii Serviciilor 
Medicale si implicit, modificarea funcţiei de şef birou, in şef serviciu Aprovizionare, Achiziţii Publice 
şi Contractare. 
        Modificarea este necesară pentru o mai bună organizare a activităţii de achiziţii publice, având in 
vedere atât volumul mare, cât şi specificul achiziţiilor pentru spital, care presupune achiziţia unui 
număr mare de repere din sfera instrumentelor şi aparaturii medicale, pentru care trebuie stabilite 
caracteristici tehnice, de către personal cu competenţă in domeniu. 
       - transformarea unui post vacant de îngrijitoare din cadrul Compartimentului Primire Urgenţe 
(CPU) în post de asistent social. 
        Propunerea este motivată de faptul că standardele de funcţionare a CPU prevăd încadrarea unui 
asistent social, in scopul evaluării şi stabilirii intervenţiei sociale pentru pacienţii CPU, iar prin adresa 
nr. 1660RA/2018 a MAI - Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă, se solicită implementarea acestei 
cerinţe şi a procedurilor specifice activităţii de asistenţă socială în CPU. 
 
 
        Anexăm organigrama actualizată, cu modificările solicitate in prezenta. 
        Mentionăm că sumele necesare acoperirii cheltuielilor cu salariile sunt cuprinse în bugetul de 
venituri şi cheltuieli aprobat. 
 
 Faţă de cele mai sus menţionate, vă rog să analizaţi şi să dispuneţi în consecinţă.  

 
 
 Director Financiar Contabil,           Şef Birou RUONS, 

                                 ec.  Humulescu Doina                                  ec. Olteanu Magdalena   
       

 
 
 



 
Primaria orasului Tirgu Neamt 
Nr. 16317 / 19.11.2018 
 
 

         Expunere de motive  
la proiectul de hotărâre privind aprobarea  
modificării statului de funcţii al  Spitalului  
Orăşenesc „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.12788 din 19.11.2018, 
înregistrată cu nr. 16317 /16.10.2018 prin care se propune  modificarea statului de funcţii aprobat pe 
anul in curs, al  Spitalului Oraşenesc  „Sfântul Dimitrie” Tîrgu Neamţ, dupa cum urmează: 
 
        - înfiinţarea Compartimentului de Ortopedie - Traumatologie in cadrul Secţiei Chirurgie 
Generală, cu un post de medic specialist, prin redistribuirea ca număr, a unui post vacant de medic 
specialist de la Compartimentul Neonatologie. 
        Solicitarea este justificată ca urmare a punerii in aplicare a noii structuri organizatorice a 
spitalului, aprobată prin Hotărârea nr. 245/25.10.2018 a Consiliului Local  al oraşului Tîrgu Neamţ. 
       - reorganizarea ca serviciu a biroului Aprovizionare, Achizitii Publice si Contractare, prin 
preluarea postului de bioinginer medical din cadrul biroului Managementul Calitătii Serviciilor 
Medicale si implicit, modificarea funcţiei de şef birou, in şef serviciu Aprovizionare, Achiziţii Publice 
şi Contractare. 
        Modificarea este necesară pentru o mai bună organizare a activităţii de achiziţii publice, având in 
vedere atât volumul mare, cât şi specificul achiziţiilor pentru spital, care presupune achiziţia unui 
număr mare de repere din sfera instrumentelor şi aparaturii medicale, pentru care trebuie stabilite 
caracteristici tehnice, de către personal cu competenţă in domeniu. 
       - transformarea unui post vacant de îngrijitoare din cadrul Compartimentului Primire Urgenţe 
(CPU) în post de asistent social. 
        Propunerea este motivată de faptul că standardele de funcţionare a CPU prevăd încadrarea unui 
asistent social, in scopul evaluării şi stabilirii intervenţiei sociale pentru pacienţii CPU, iar prin adresa 
nr. 1660RA/2018 a MAI - Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă, se solicită implementarea acestei 
cerinţe şi a procedurilor specifice activităţii de asistenţă socială în CPU. 
 
        Anexăm organigrama actualizată, cu modificările solicitate in prezenta. 
        Mentionăm că sumele necesare acoperirii cheltuielilor cu salariile sunt cuprinse în bugetul de 
venituri şi cheltuieli aprobat. 
  
        Faţă de cele menţionate propun spre aprobare modificarea statului de funcţii aprobat pe anul in 
curs.                                            
 
                                                      
                                                               Primar, 
                                                        Harpa Vasilică 

 
 


